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يقـل عَ ـهِ المُ بـد اللّ ان بـن عَ ـلْمَ أ. سَ
ي يـزِ السـمارِ زِ بد العَ د بن عَ الـِ أ. خَ
الجويـر ـر  نَاصِ بـن  حمـد  مُ أ. 
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ل ـالَّ الشَّ ي  لـِ عَ بـن  اللّـه  بـد  عَ د. 
ي يْبـِ الوهَ انِ  يْمَ ـلَ سُ بـن  ح  الـِ صَ د. 
الزيـد حمـد  مُ بـن  اللّـه  بـد  عَ أ. 
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رفِ  لَى أَشْ هُ عَ لَّى اللَّ صَ ، وَ لمْ عْ مْ يَ ا لَ انَ مَ لَّمَ اإلنْسَ لَم، عَ قَ لَّم بالْ دُ للَّه الَّذي عَ مْ الْحَ
دُ : بَعْ . وَ لَّمَ سَ بِهِ وَ صحْ لى آله وَ عَ ، وَ دٍ بيِّنا محمَّ ، نَ لَّمَ عَ دَ وَ شَ نْ أَرْ مَ

نةِ  تضمِّ مُ الْ  ، حيحةِ ةِ الصَّ الْكتابَ لُّم أصولِ  عَ تَ ةً في  بيرَ يَةً كَ مِّ الءِ أهَ ةِ اإلمْ ادَّ لِمَ فَإنَّ 
ةِ  دودها، وإظْهارَ الْكتَابَ ركاتِها ومُ ريقَ بَينَ حَ ا، والتَّفْ حيحً ا صَ مً سْ روفِ رَ رسمَ الْحُ

. توبِ كْ مَ م الْ قارئَ علَى فَهْ ةٍ واضحةٍ تُعينُ الْ بصورَ

دافَ  دتْ أهْ ، فَحدَّ الءِ ةِ اإلمْ تْ وزارةُ التربية والتعليم بِمادَّ تمَّ ا منْ ذَلكَ اهْ انْطالقً وَ
 ر طْوةً أخْ طَت الْوزارةُ خَ يمها. ثُمَّ خَ وِ قْ وابِطَ تَ راتِها، وضَ قرَّ دات مُ رَ فْ مُ ريسها، وَ تَدْ
يَّسرةِ،  مُ الْ دها  واعِ بقَ فٍّ  صَ لِّ  لكُ رةَ  المقرَّ فرداتِ  مُ الْ ملُ  تَشْ تُب  كُ تأليفَ  فأرادَتْ 
دَ  م، وتُساعِ التَّالميذَ والتلميذات على تَجويدِ كِتاباتِهِ لتُعينَ  ؛  عةِ تنوِّ مُ الْ ريباتِها  وتَدْ
الحدِّ  في  وتُساهمَ  وتلميذاتهن،  تالميذهمْ  تَدريبِ  على  والمعلمات  ينَ  علِّمِ مُ الْ
يذ  ةٍ لتالمِ لِ مرَّ وَّ هُ ألَ ي نُقدمُ ، الذِ .. فجاءَ هذا الكِتابُ عفِ اإلمالئِيِّ من مُشكلةِ الضَّ
دتْها  التي حدَّ ةِ  الْمادَّ ريسِ  تَدْ دافِ  ينَ على أهْ دِ عتمِ مُ  ، ادسِ السَّ فِّ  وتلميذات الصَّ

. فِّ ة لهذا الصَّ رَ ، والمفرداتِ المقرَّ الوزارةُ

ـورَ التَّـالِيةَ : ا الكِتَـابِ األُمُ ـذَ ي هَ يْنـَا فـِ اعَ ـدْ رَ قَ وَ

دراستُها،  تْ  بَقَ سَ التي  اإلمالئيَّةِ  الْمهاراتِ  على  ريباتٍ  تَدْ على  ه  اشتِمالَ ـ   ١
 ، ابقةِ الئيَّةِ السَّ هاراتِ اإلمْ مَ فِ تأكيدِ الْ ، بهدَ وذلكَ فِي بِدايةِ كلِّ فصل دراسيٍّ ونهايتِهِ

. طاءٍ يذُ والتلميذات من أخْ عُ فيه التَّالمِ قَ ة ما يَ عالجَ ومُ

ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢
ها  واهدِ شَ ناقشةَ هذه القطَعِ وَ ، ثُمَّ مُ فِّ يذِ والتلميذات في هذا الصَّ مِ تَو التَّالَ سْ لمُ
ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢
ها  واهدِ شَ ناقشةَ هذه القطَعِ وَ ، ثُمَّ مُ فِّ يذِ والتلميذات في هذا الصَّ مِ تَو التَّالَ سْ لمُ
ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢

 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ
والتلميذة،  التِّلْميذِ  كيرَ  فْ تَ يَ  لتُنمِّ ؛  ريبٍ تَدْ لِ  كْ بشَ مفتوحةٍ  نهاياتٍ  على  تملُ  وتَشْ
 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ
والتلميذة،  التِّلْميذِ  كيرَ  فْ تَ يَ  لتُنمِّ ؛  ريبٍ تَدْ لِ  كْ بشَ مفتوحةٍ  نهاياتٍ  على  تملُ  وتَشْ
 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ

الصةِ  خُ إلى  ناقشةِ  مُ الْ نهايةِ  في  الن  تَوصَّ يُ ثم  ابقة،  السَّ لوماتِهما  بمعْ بِطَهما  رْ تَ وَ
تِنْتَاج). يناها (االسْ مَّ ، التي سَ وضوعِ الْمَ
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ن التَّفْصيالتِ  بْتعدينَ عَ ةً مُ رَ يَسَّ ٣ـ  راعيْنا في االستنتاج أنْ يكونَ قواعدَ إمالئيَّةً مُ
 التَّالميذ والتلميذات. ستوَ طَلَحاتِ التي ال تُناسبُ مُ صْ أو الْمُ

على  تعتمدُ  تي  الَّ عةِ  المتنوِّ التدريباتِ  منَ  مجموعةً  درسٍ  لِّ  لكُ عنا  ضَ وَ ـ   ٤
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ
ريبِ  ، إلى التَّدْ هارةِ اإلمالئيَّةِ مَ سيخ الْ ؛ لتَرْ رارِ الْكتابي المبني على التَّجانُسِ والتَّكْ
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ
ريبِ  ، إلى التَّدْ هارةِ اإلمالئيَّةِ مَ سيخ الْ ؛ لتَرْ رارِ الْكتابي المبني على التَّجانُسِ والتَّكْ
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ

وانبِ  والْجَ اإلسالميَّةِ  القيَمِ  ها على  تأكيدَ التَّدريباتِ  تلكَ  في  وراعينا  اإلمالئي. 
لْنا  لَ ستَو التَّالميذِ والتلميذات، وحَ فاظِها ومعانِيها لمُ ناسبتَها في ألْ ، ومُ لوكيَّةِ السُّ

ها. وَ ذْ وَ التَّالميذُ والتلميذات حَ ا ليحذُ نْهَ أجزاءً مِ

و التَّالي : علنا ترتيبَ التَّدريباتِ على النَّحْ ٥ ـ جَ

الئيَّةِ منْ  راكِ الظَّاهرةِ اإلمْ لُ والثَّاني : شفهيَّان يعتمدانِ على إدْ التَّدريبُ األوَّ
ظَة. الحَ تماعِ أو الْمُ خاللِ االسْ

، يُمليه المعلِّمُ والمعلمة على بعضِ التالميذ  بُّوريٌّ التَّدريبُ الثَّالثُ : إمالءٌ سَ
يعَ فِيه. مِ ناقِشُ الْجَ والتلميذات، ويُ

تَ  ما التَّالميذُ والتلميذات تَحْ لُّهُ ، يَحُ ابعُ والخامسُ : كتابيَّانِ فَصليَّانِ التَّدريبانِ الرّ
ظَةِ  رورِ عليهمْ ومُالحَ مُ ان إجاباتهمْ بالْ مَ قوِّ جيههما، ويُ لِّم والمعلمة وتَوْ عَ مُ راف الْ إشْ

ويم. ناسبًا منْ أساليب التَّقْ ريانه مُ ها، أو بما يَ حيحِ تبهمْ فَتصْ عِ كُ مْ ، أو بجَ كتاباتهمْ

. نْزليِّ مَ ابعُ : للواجب الْ ادسُ والسَّ ريبانِ السَّ التَّدْ

ما المعلِّمُ والمعلمة على التَّالميذ  الئيَّان، يمليهُ ن والتَّاسعُ : إمْ التَّدريبان الثَّامِ
مان كتاباتهم بِما  وِّ قَ م، ثُمَّ يُ هُ عَ تِهما مَ ناقشَ ما ومُ تهِ دَ قراءَ والتلميذات في دفاترهمْ بَعْ

. ويمِ ن أساليبَ التَّقْ ناسبًا مِ ريانه مُ يَ

ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ
  نا جداولَ أخرَ كْ رَ ، وتَ هاراتِ اإلمالئيَّةِ مَ بَ الْ سَ ةً حَ صنَّفَ فِّ مُ تالميذ وتلميذات الصَّ
ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ
  نا جداولَ أخرَ كْ رَ ، وتَ هاراتِ اإلمالئيَّةِ مَ بَ الْ سَ ةً حَ صنَّفَ فِّ مُ تالميذ وتلميذات الصَّ
ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ

لُّ  ل. كُ فَصْ ل الْ عان فيها من أوَّ قَ تي يَ ما الَّ هُ لُّ تلميذ وتلميذة أخطاءَ لَ كُ ؛ ليُسجِّ فارغةً
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ

ةِ بتالميذه وتلميذاتها. ائعةِ الْخاصَّ الشَّ
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ

ةِ بتالميذه وتلميذاتها. ائعةِ الْخاصَّ الشَّ
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ



جوعِ إلى الكتاب  لِّمَ وأختنا المعلمة - بالرُّ عَ مُ كَ - أخانا الْ رَ كِّ نا أن نُذَ وال يفوتُ
يس هذا الكِتاب. عينٍ لكما في تَدرِ يرُ مُ وَ خَ علِّم) فَهُ مُ الخاصِّ بكما (كتابِ الْ

جوعِ إلى الكتاب  لِّمَ وأختنا المعلمة - بالرُّ عَ مُ كَ - أخانا الْ رَ كِّ نا أن نُذَ وال يفوتُ
يس هذا الكِتاب. عينٍ لكما في تَدرِ يرُ مُ وَ خَ علِّم) فَهُ مُ الخاصِّ بكما (كتابِ الْ

جوعِ إلى الكتاب  لِّمَ وأختنا المعلمة - بالرُّ عَ مُ كَ - أخانا الْ رَ كِّ نا أن نُذَ وال يفوتُ

تَطَلَّبُ  يَ ا  مَّ مِ  ، ةِ كِتابَ الْ ينِ  سِ تَحْ فِي  التَّدريبَاتِ  يَّةِ  أَهمِّ إلَى  نَبِّهَ  نُ أَنْ  وتنا  فُ يَ الَ  ا  مَ كَ
لَى  عَ يبِ  رِ لِلتَّدْ ـلٍ  خَ دْ مَ   وَ سِ ئِيَّـةُ  الَ اإلمْ ـدُ  اعِ وَ القَ ا  مَ وَ  . رَ فَ وْ األَ قْتَ  الوَ ا  هَ طَاءَ إعْ
تَطَلَّبُ  يَ ا  مَّ مِ  ، ةِ كِتابَ الْ ينِ  سِ تَحْ فِي  التَّدريبَاتِ  يَّةِ  أَهمِّ إلَى  نَبِّهَ  نُ أَنْ  وتنا  فُ يَ الَ  ا  مَ كَ
لَى  عَ يبِ  رِ لِلتَّدْ ـلٍ  خَ دْ مَ   وَ سِ ئِيَّـةُ  الَ اإلمْ ـدُ  اعِ وَ القَ ا  مَ وَ  . رَ فَ وْ األَ قْتَ  الوَ ا  هَ طَاءَ إعْ
تَطَلَّبُ  يَ ا  مَّ مِ  ، ةِ كِتابَ الْ ينِ  سِ تَحْ فِي  التَّدريبَاتِ  يَّةِ  أَهمِّ إلَى  نَبِّهَ  نُ أَنْ  وتنا  فُ يَ الَ  ا  مَ كَ

. يمِ وِ بِيقِ والتَّقْ تِنْتَاجِ والتَّطْ االسْ ظَةِ وَ حَ الَ مُ لِ الْ الَ نْ خِ اتِ مِ ارَ هَ مَ الْ

نائِنا التَّالميذِ  ونًا ألبْ هَ أنْ يكونَ عَ ألُ اللَّ ذا الكتاب، نَسْ ناهُ فِي هَ لْ مِ ا عَ زُ مَ رَ ا أَبْ ذَ هَ
علِّمينَ  مُ الْ وانِنا  إلخْ ا  فيدً مُ يَكونَ  وأنْ  كتاباتهم،  ةِ  المَ سَ على  التلميذات  وبناتنا 

عالجةِ مُشكالتِها. الءِ ومُ ة اإلمْ ريسِ مادَّ وأخواتنا المعلمات في تَدْ

. وصلَّى اللَّـهُ  نُـنيبُ ـلْنا، وإليه  كَّ تَـوَ ظيم، عليه  ليِّ العَ نا إالَّ باللَّه العَ وما توفيقُ
ـد. حـمَّ بيِّـنـا مُ لَّـمَ علَى نَ وسَ
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ـيِّ اسِ رَ لِ الـدِّ صْ ابيعِ الْفَ ىلَ أسَ وعاتِ الْكتابِ عَ ضُ وْ زيعُ مَ الفهرسُ وتَـوْ

الدرس لالستفادة منها يف معاجلة  الفصل يف اجلدول املخصص لذلك يف هذا  بداية  والتلميذة أخطاءمها من  التلميذ  * يرصد 
األخطاء الشائعة.
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لُ  األوَّ
والثَّـانـي 

الثَّـالـثُ
ابـعُ والـرَّ

ـامسُ الْخَ
ـادس والسَّ

ـابـعُ السَّ
والثَّـامـنُُ
ـابـعُ السَّ
والثَّـامـنُُ
ـابـعُ السَّ

التَّاسعُ 
ـر ـاشِ والعَ

ـرَ ـشَ ـاديَ عَ الْحَ
ـر ـشَ والثَّـانـيَ عَ

رَ شَ  الثَّـالِثَ عَ
رَ شَ ابعَ عَ و الرَّ

ـرَ ـشَ سَ عَ ـامِ والْخَ
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ـة. مَ المقــدِّ

. ـالئِـيَّـةٍ ـهـاراتٍ إمْ ـتُـهُ منْ مَ تْ دراسَ بَـقَ ـةُ ما سَ عَ ـراجَ مُ

تُهـا. ـتْ دراسَ بَقَ ـتـي سَ ة الَّ ـزَ مْ هَ ـةُ حـاالتِ الْ ـعَ راجَ مُ

طْـع. ـقَ ةُ الْ ـزَ ـمْ هَ ـل وَ صْ ـوَ ةُ الْ ــزَ مْ هَ

ـة. لمَ كَ ف في الْ ـرُ ـض األحْ ةُ بَعْ زيـادَ

ـة. لمَ كَ ـنَ الْ ف مِ ـرُ ـض األحْ فُ بَعْ ـذْ حَ

ـة* ائعَ الئيَّـة الشَّ طَـاء اإلمْ األخْ

هـاراتٍ  مَ مـنْ  تُـهُ  دراسَ ـتْ  بَقَ سَ مـا  لَـى  عَ ـة  عـامَّ تَطْبيقـات 

. ـالئيَّـةٍ إمْ

٨



لِيها : تِي تَ ةِ الَّ ئِلَ نِ األَسْ ، ثُمَّ أُجيبُ عَ ـةَ التَّالـيَـةَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

pI nÓ` s̀°ü`dG pó pFG nƒ`` na rø` pe

ةٍ  مَ كْ ا، لِحِ هَ ذَّنُ لَ ؤَ يْثُ يُ ، حَ دِ اجِ سَ مَ ةً فِي الْ اعَ مَ سِ جَ مْ اتِ الْخَ لَوَ اءَ الصَّ المُ أَدَ سْ عَ اإلِ رَ شَ

فْعُ دِ رَ جِ سْ مَ لِمُ إِلَى الْ سْ مُ ا الْ يهَ شِ مْ ةٍ يَ طْوَ لِّ خُ ي كُ ، فَفِ ةٍ يمَ سِ ائِدَ جَ وَ فَ ، وَ ةٍ مَّ ا جَ ايَ زَ ، ومَ ةٍ الِغَ بَ
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ةِ  رَ فِ غْ مَ بِالْ هُ  لَ و  عُ تَدْ وَ  ، دِ جِ سْ مَ الْ فِي  ادامَ  مَ يْهِ  لَ عَ لِّي  تُصَ ةُ  الئِكَ مَ الْ وَ  ، طيئَةٍ خَ طُّ  حَ وَ ةٍ  جَ رَ دَ

يَامِ  قِ فِي الْ ، وَ ةً جَ رَ ينَ دَ رِ شْ عِ بْعٍ وَ دِ بِسَ رْ فَ الةِ الْ لَى صَ ةِ عَ اعَ مَ الةُ الْجَ لَتْ صَ فُضِّ . وَ ةِ مَ حْ والرَّ

 ، مْ هُ يْـنـَ بَ اةِ  اوَ سَ مُ الْ وَ ةِ  الَ دَ عَ الْ يقُ  قِ تَحْ وفِيها   ، مْ لُوبِهِ لقُ عٌ  مْ ينَ وجَ لِمِ سْ مُ الْ يْنَ  بَ أْلِيفٌ  تَ ا  بِهَ

إلَى  بًـا  نـْ جَ وسُ  ؤُ ـرْ مَ والْ ئِـيسُ  الـرَّ وَ  ، يرُ ـقِ والفَ نِيُّ  والغَ  ، يرُ غِ والصَّ بِيرُ  كَ الْ ـقِفُ  يَ يْثُ  حَ

.(١) بٍ نـْ جَ

ينَ ؟ لِمِ سْ مُ يَاةِ الْ ةِ فِي حَ الَ رُ الصَّ ـَ ا أَث ١ ـ مَ

دِ ؟ رْ فَ ةِ الْ الَ لَى صَ ةِ عَ ماعَ ةِ الْجَ الَ لُ صَ ا فَـضْ ٢ ـ مَ

ي : ا يـأْتـِ صِّ مَ نَ النـَّ ٣ ـ أستخـرجُ مِ

. بُـوطـةٌ ـرْ ـاءٌ مَ ا تَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ أ  ـ كَ

. ـةٌ ـتُـوحَ فْ ـاءٌ مَ ا تَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ ب ـ كَ

يـاءِ. ةِ الْ ورَ لَى صُ ا أَلِفٌ عَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ ج ـ كَ

لَى  )، وعَ باءِ فَ (الْ رْ لَى األُولَى حَ ـلُ عَ ، ثُمَّ أُدْخِ ـةُ يَّ رِ مَ ا (ال) القَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ دـ  كَ

.................. ، .................. طِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ مَ تُبُهُ )، وأَكْ اءِ فَ فَ (الْ رْ الثَّانِيَـةِ حَ

لَى  )، وعَ مِ فَ (الالَّ رْ لَى األُولَى حَ لُ عَ ، ثُمَّ أُدْخِ سيَّةُ مْ ا (ال) الشَّ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ اهـ ـ كَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ اهـ ـ كَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ كَ

.................. ، .................. طِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ مَ تُبُهُ )، وأَكْ افِ فَ (الْكَ رْ الثَّانِيَـةِ حَ

(١) حكم وأقوال ودعوات : ص : ١٤.
١٠



 : ـطِ قَ انَ النـُّ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ ، ثُـمَّ أَكْ عَ التَّـنْوينِ فٌ مَ ا أَلـِ تْهَ قَ تْحٍ لَحِ ينَ فَ نـْوِ نَـةً تَ وَّ نـَ ـةً مُ لِمَ وـ  كَ

. ....................................

: ـطِ قَ انَ النـُّ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ ، ثُمَّ أَكْ ينِ عَ التَّـنْوِ ا أَلِف مَ هَ قْ لْحَ مْ تَ ـتْحٍ لَ ينَ فَ وِ نـْ نَـةً تَ نَوَّ ةً مُ لِمَ زـ  كَ

. ....................................

. ...................... طِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ ـمٍّ ، ثُمَّ أَكْ يـنَ ضَ نـْوِ نَـةً تَ وَّ نـَ ـةً مُ لِمَ ح ـ كَ

. ....................... طِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ رٍ ، ثُمَّ أَكْ سْ يـنَ كَ نـْوِ نَـةً تَ وَّ نـَ ـةً مُ لِمَ ط ـ كَ

. .............................. طِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ فِ ، ثُمَّ أَكْ ـدٌّ بِاأللـِ ـةً بها مَ لِمَ ي ـ كَ

. .............................. ـطِ : انَ النُّقَ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ اوِ ، ثُمَّ أَكْ ـوَ ـدٌّ بِالْ ا مَ هَ ـةً بـِ لِمَ ك ـ كَ

. .............................. ـطِ : ـانَ النُّقَ كَ ا مَ ـتُـبُـهَ ـيَاءِ ، ثُمَّ أَكْ ـدٌّ بِالْ ا مَ هَ ـةً بـِ لِمَ ل ـ كَ

١١



ي يب الثَّـانـِ رِ التَّـدْ

تَطيلِ التَّالـي : سْ مُ ـةِ في الْ يَّ ـرِ مَ قَ اتِ (ال) الْ وَ لِماتِ ذَ كَ لُ الْ مِ أُكْ �

بـ ...............           ٣ - الْجـ ............           ٤ - الْحـ ............. ١ - األْ ................        ٢ - الْ

فـ ............. غـ ..............            ٨ - الْ عـ ..............          ٧ - الْ ٥ - الْخـ .............        ٦ - الْ

ـو ........... قـ ...............     ١٠ - الْكـ ............         ١١ - الْمـ ...........           ١٢ - الْ ٩ - الْ

يــ ........ ـهـ ...........           ١٤ - الْ ١٣ - الْ

ي : تَطيـلِ التَّالـِ سْ مُ يَّـةِ في الْ سِ مْ اتِ (ال) الشَّ وَ اتِ ذَ لـمَ كَ لُ الْ مِ أُكْ �

١ - التّـ ..............          ٢ - الثّـ ...........                 ٣ - الـدّ ..............          ٤ - الـذّ ...............

ـ ........... ـ ............         ٨ - الـشّ ٥ - الـرّ .............          ٦ - الـزّ ...........                ٧ - الـسّ

ـ ......... ـ ...........         ١٢ - الظّ ـ ...........         ١١ - الطّ ـ ..........       ١٠ - الضّ ٩ - الـصّ

ـ ...........           ١٤ - النّـ ......... ١٣ - اللّ

١٢



نُ تلْكَ  كُ ئٍ يَسْ رِ  امْ أْوَ أَتْ إلَى مَ ا لَجَ بُعً وا ضَ ادُ بَـيْداءِ   فَصَ ونَ في الْ يَّـدُ تَصَ جَ فِتْيَانٌ يَ رَ خَ

نْ  نَا مِ نَعُ تَمْ ا  اذَ لِمَ ـهُ    لَ وا  الُ قَ فَ ا،  نْهَ مْ عَ هُ دَ ليُبْعِ لُوالً  سْ يْفِ مَ يْهمْ بالسَّ لَ ـبَـلَ عَ أَقْ فَ  ، يَ احِ وَ النـَّ

لَ  عَ جَ فُوا وَ رَ انْصَ وها وَ كُ ـتَـرَ ، فَ مْ كُ اءَ نَّ دمَ كَ فِ ها ألَسْ يْدِ نْ صَ وا عَ تَهُ ـنـْ مْ تَ ئِنْ لَ الَ : لَ اِ   قَ نَ يْدِ صَ

تْ  دَ مٍ نَائمٌ عَ ـوْ اتَ يَ وَ ذَ ا هُ بَيْنَمَ ا، فَ هَ ـُ يْأَت نَتْ هَ سُ تَّى حَ ةً حَ يِّـدَ ونَـةً جَ ـؤُ ا مَ طِيهَ عْ يُ بَنَ وَ ا اللَّ قيهَ يَسْ

لُ  عَ فْ يَ ي  ـذِ الَّ اءُ  زَ ا جَ ذَ هَ وَ  ، ـهِ مِ دَ نْ  مِ ربَتْ  شَ وَ هُ  نـَ بَطْ تْ  قَّ شَ وَ ا    هَ ـيَابـِ بِأَنْ  (١) ـةً ولَ ؤُ يْه صَ لَ عَ

ها : ـدَ تـي بَعْ ئِـلَـةِ الَّ ـنِ األَسْ ـيبُ عَ ، ثُـمَّ أُجِ يَـةَ ـةَ التَّـالـِ طْعَ قِ أُ الْ ـرَ أَقْ

p¬ p© p°V rƒ ne pô` r« nZ »` pa p¿É n°ù rME’G o™ r°V nh

ثُ يب الثَّـالـِ رِ التَّـدْ

(١) صؤولـة : واثبـة عليه لتقتله.
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.(١) لِـهِ يْرِ أَهْ وفَ في غَ ـرُ عْ مَ الْ

بُعِ ؟ يْد الضَّ نْ صَ تْـيَـانُ مِ فِ نِ الْ كَّ تَمَ مْ يَ ا لَ اذَ ١ ـ لِمَ

لِـهِ ؟ وفَ في غيرِ أَهْ ـرُ عْ مَ لُ الْ عَ فْ نْ يَ اءُ مَ ـزَ ا جَ ٢ ـ مَ

ي : ـأْتـِ ا يَ صِّ مَ نَ النـَّ جُ مِ تَخرِ ٣ـ أَسْ

. ـيَـاءِ ةِ الْ ـورَ لَى صُ فٌ عَ ا أَلـِ ـةً بِهَ لِمَ  أ  ـ كَ

. بُـوطَـةٌ ـرْ ـاءٌ مَ ا تَ ـمَ هُ ـرُ ـتَـيْـنِ آخِ لِمَ ب ـ كَ

. ــاءٌ ا هَ ـمَ هُ ـرُ ـتَـيْـنِ آخِ لِمَ ج ـ كَ

طِ : قَ انَ النـُّ كَ ا مَ مَ ـتُـبُـهُ بَـاءُ ، ثُمَّ أَكْ ا الْ مَ ـتْهُ بَـقَ ـتَـيْـنِ سَ لِمَ  د ـ كَ

....................................... ، .........................................

طِ : ................................ . قَ انَ النـُّ كَ ـتُـبُـهُ مَ ) ، ثُـمَّ أَكْ تْيانٍ دِ (فـِ رَ فْ ٤ ـ آتـي بمُ

ا:  ـذَ كَ تَبُ هَ يْها (ال) تُكْ لَ لَتْ عَ ةِ بِالمٍ إذا دَخَ وءَ بْدُ مَ اتِ الْ لِمَ كَ نَ الْ ا مِ ـهَ ثَالُ أَمْ ) وَ بَنٍ ـةُ (لَ لمَ ٥ـ  كَ

ا  يْهَ لَ ، ثُمَّ أُدْخلُ عَ مِ ةٍ بِالالَّ وءَ بْدُ اتٍ مَ لِمَ ثِ كَ . آتي بثَالَ ـةِ ابقَ ـةِ السَّ قطْعَ ا في الْ مَ ) كَ (اللَّـبَنُ

انَ النُّقـَطِ .................................................... ، كَ ا مَ ـتُـبُـهَ (ال) وأَكْ

. ......................................... ، .........................................

(١) املفرد العلم، ص : ١٢٣ ، ١٢٤(بترصف).
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ولَ  الموصُ مَ  االسْ وأَستخدمُ  بَة  ناسِ مُ الْ اتِ  لمَ كَ بالْ يَـة  التَّالـِ اتِ  عبَارَ الْ في  اتِ  اغَ رَ فَ الْ أَمألُ  ـ  ولَ ٦  الموصُ مَ  االسْ وأَستخدمُ  بَة  ناسِ مُ الْ اتِ  لمَ كَ بالْ يَـة  التَّالـِ اتِ  عبَارَ الْ في  اتِ  اغَ رَ فَ الْ أَمألُ  ـ   ٦ َ

لِ : ثالِ األَوَّ طِ المِ لَى نَمَ بَ عَ ناسِ المُ

. لِـهِ يْـرِ أَهْ وفَ في غَ ـرُ عْ مَ لُ الْ عَ فْ اءُ الَّذي يَ ـزَ ا جَ ذَ أ ـ هَ

. لِـهِ يْـرِ أَهْ ي غَ وفَ فـِ ـرُ عْ مَ لُ الْ عَ ـفْ اءُ ............................. تَ زَ ا جَ ذَ ب ـ هَ

لِـهِ. يْـرِ أَهْ وفَ فـِي غَ ـرُ عْ مَ النِ الْ عَ ـفْ اءُ ............................. يَ زَ ا جَ ذَ ج ـ هَ

. لِـهِ يْـرِ أَهْ ي غَ وفَ فـِ عـرُ مَ النِ الْ عَ اءُ .............................. تَـفْ زَ ا جَ ذَ د ـ هَ

. لِـهِ يْـرِ أَهْ ي غَ وفَ فـِ ـرُ عْ مَ لُونَ الْ عَ ـفْ اءُ ............................. يَ زَ ا جَ ذَ و ـ هَ

. نـاسبَـةِ مُ قيمِ الْ ـاتِ التَّـرْ المَ ـةِ بِعَ طْعَ قِ اتِ فِي الْ بَّــعَ رَ مُ ٧ ـ أَمألُ  الْ

١٥



ـاءٍ : تَهيَـةٍ بِهَ نـْ بُوطَةٍ أَوْ مُ ـرْ تَهيَـةٍ بِتَـاءٍ مَ نـْ اتٍ مُ لِمَ نْ كَ ا أتذكره مِ ـيْنِ التَّاليَـيْنِ بِمَ لَ وَ دْ أَمألُ الْجَ

عُ ابـِ يـبُ الـرَّ رِ التَّـدْ
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ا : هَ ـدَ ي بَـعْ تـِ ئِلَـةِ الَّ ـنِ األَسْ يبُ عَ ـةَ التَّاليَـةَ ، ثُـمَّ أُجِ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

pAÉ``` n°†`` nØ` rdG oI nOÉ```j pQ

مْ  لَ لكَ  ذَ لَكِنَّ  وَ  ، والنُّجومِ ماءِ  السَّ لَى  إِ رَ  فَ السَّ ـ  بَعيدٍ  نٍ  مَ زَ نْذُ  مُ ـ  نَّى  تَمَ يَ اإلنْسانُ  كانَ 

لَّبَ  تَغَ يَ أنْ  تَطاعَ  اسْ ما  عنْدَ لكَ  ذَ وَ  ، اءِ ضَ للْفَ رِ  فَ السَّ كانَاتِ  إِمْ نَ  سَّ حَ أَنْ  دَ  بَعْ يثًا  دِ حَ إالَّ  هُ  لَ قْ  قَّ تَحَ يَ

شافَ  تكْ اسْ أَ  بَدَ فَ يخ،  وارِ الصَّ تَطْويرِ  لَى  إِ لَ  صَّ تَوَ ا  حينَمَ  ، يَّـةِ ضِ رْ األَ الْجاذبِيَّـةِ  ةِ  كلَ شْ مُ لَى  عَ

تِلْكَ  ها  لِقُ تُطْ  ، طِناعيَّـةً اصْ ا  ارً مَ قْ أَ ى  عَ تُدْ ةً  يرَ غِ صَ ا  امً سَ جْ أَ وَ بَاتٍ  كَ رْ مَ لَها  مَّ حَ وَ بِها،  اءِ  ضَ فَ الْ

ـسُ ـامِ يـبُ الْـخَ رِ التَّـدْ

١٧



نْ  مِ اءِ  ضَ فَ الْ ادُ  وَّ رُ نَ  كَّ تَمَ ة  خيرَ األَ نَواتِ  السَّ فِي  وَ  . ضِ األَرْ لَ  وْ حَ داراتٍ  مَ في  يخُ  وارِ الصَّ

طَّاتُ  حَ مَ الْ وَ األَقْمارُ  تِلْكَ  مُ  دَ تَخْ تُسْ وَ  ، ضِ األَرْ لَ  وْ حَ اتٍ  ارَ دَ مَ فِي  ائِـيَّـةٍ  فَضَ طَّاتٍ  حَ مَ بِنَاءِ 

.(١) ناخِ مُ الْ ـةِ  اسَ درَ وَ  ، اءِ ضَ فَ الْ ـبَـةِ  راقَ ومُ االتِّصاالتِ  كَ ةٍ  تَلفَ خْ مُ اضٍ  ـرَ ألَغْ ائيَّـةُ  ضَ فَ الْ

اءِ ؟ ضَ فَ شافُ الْ تِكْ ا تَمَّ اسْ تِهَ طَ اسِ تي بِوَ ـةُ الَّ ١ ـ ما اآللَ

اءِ ؟ ضَ فَ افِ الْ شَ تِكْ يُّ باسْ بَثُّ التِّلْفازِ تَبطُ الْ رْ لْ يَ ٢ ـ هَ

لِي : ا يَ ـةِ مَ ابِقَ ـةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ جُ مِ رِ تَخْ ٣ ـ أَسْ

. يَّـةُ سِ مْ اتٍ بِها (ال) الشَّ لِمَ   أ  ـ ثَالثَ كَ

. ـةُ يَّ رِ مَ ا (ال) القَ اتٍ بِهَ لِمَ ب ـ ثَالثَ كَ

. فَـةٌ تَطَـرِّ ةٌ مُ زَ مْ ما هَ تَـيْـنِ بِهِ لمَ ج ـ كَ

. ـتْحِ فَ ـنْوينٌ بالْ ا تَ مَ هِ تَـيْـنِ بـِ لمَ  د ـ كَ

فِي ا  ـتُـبُهَ وأَكْ عندي،  نْ  مِ ةٍ  فيدَ مُ ةٍ  لَ مْ جُ في  عهُ  أَضَ ثُمَّ   ، التَّاليَـةِ اتِ  لِمَ كَ الْ دِ  رَ فْ بِمُ آتي  ـ   ٤

.( طَّـاتٌ حَ واتُ - مَ نـَ باتٌ - السَّ كَ ـرْ راستي: (مَ كُ

ا  ـتُـبُهَ ةٍ، وأَكْ فيدَ لٍ مُ مَ ا فِي جُ هَ عُ ، ثُمَّ أَضَ يَـةِ اتِ التَّالـِ لِمَ كَ لَى الْ ) عَ باءِ فَ (الْ رْ ـلُ حَ ٥ ـ أُدْخِ

بات). كَ ـرْ يخ - األَقْـمار - مَ ـوارِ فِي كراستي : (الصَّ

(١) املوسوعة العلمية امليرسة، ص : ٨١ ، (بترصف).
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هُ  بُ رِ اءَ الْقطِّ ويَضْ رَ و وَ دُ عْ يَ لَ  عَ جَ ، وَ القِ النَّوافِذِ بِإغْ رَ  أَ قِط�ا، فبَادَ رَ تَهُ فَ فَ رْ المٌ غُ لَ غُ دَخَ
بِ  رْ الضَّ فِي  ادَ  دَ ازْ وَ المُ  غُ الْ تَاظَ  اغْ فَ  ، اتِ وَ األَدَ بَعْضَ  رَ  سَ كَ تَّى  حَ زُ  فِ قْ يَ وَ وءُ  مُ يَ وَ  هُ وَ صا  عَ بِالْ
المِ  غُ لَى الْ ثَبَ عَ وَ عَ قُواهُ وَ مَ تَجْ ا، فَاسْ ر� فَ دْ مَ مْ يَجِ لَ ا، وَ ثيرً طُّ كَ قِ مَ الْ تَأَلَّ ، فَ ةٍ قَ فَ يْرِ شَ نْ غَ لِمِ مِ ؤْ مُ الْ
هَ  وَّ شَ يْنِ مُ عَ وءَ الْ قُ فْ المُ مَ غُ بَقيَ الْ ا، وَ نَجَ طُّ وَ قِ رَّ الْ فَ يثًا، فَ تَغِ سْ بابَ مُ المُ الْ غُ تَحَ الْ فَ ، فَ يْنَهُ أَ عَ قَ فَ فَ
المِ  غُ لَى الْ ثَبَ عَ وَ عَ قُواهُ وَ مَ تَجْ ا، فَاسْ ر� فَ دْ مَ مْ يَجِ لَ ا، وَ ثيرً طُّ كَ قِ مَ الْ تَأَلَّ ، فَ ةٍ قَ فَ يْرِ شَ نْ غَ لِمِ مِ ؤْ مُ الْ
هَ  وَّ شَ يْنِ مُ عَ وءَ الْ قُ فْ المُ مَ غُ بَقيَ الْ ا، وَ نَجَ طُّ وَ قِ رَّ الْ فَ يثًا، فَ تَغِ سْ بابَ مُ المُ الْ غُ تَحَ الْ فَ ، فَ يْنَهُ أَ عَ قَ فَ فَ
المِ  غُ لَى الْ ثَبَ عَ وَ عَ قُواهُ وَ مَ تَجْ ا، فَاسْ ر� فَ دْ مَ مْ يَجِ لَ ا، وَ ثيرً طُّ كَ قِ مَ الْ تَأَلَّ ، فَ ةٍ قَ فَ يْرِ شَ نْ غَ لِمِ مِ ؤْ مُ الْ

.(١) اءِ قَ هُ يفِ الشَّ وقِعُ يُ ، وَ ءَ بَالَ بِهِ الْ احِ بُ لصَ فَ أَنَّ الظُّلْمَ يُوجِ رَ عَ ، وَ يَاتِهِ الَ حَ ، طَوَ هِ جْ وَ الْ

( ئِيٌّ الَ ادِسُ (إِمْ يبُ السَّ رِ التَّدْ

(١) املفرد العلم (بترصف) ص : ٥٩.
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أَوْ  طَـةٌ  سِّ تَوَ مُ اتٌ  زَ مَ هَ بِها  تِي  الَّ اتِ  لمَ كَ الْ التَّاليَـةِ  عباراتِ  والْ اآلياتِ  نَ  مِ جُ  رِ تَخْ أَسْ

ـلِ الَّـذي أَراهُ : كْ لَى الشَّ ا عَ هَ ـتـِ بَبَ كتَابَ ، ثُمَّ أُبيِّنُ سَ ـةٌ فَ تَطَـرِّ مُ

الحجر: اآلية ٩٤. الَى : ﴿                                                      ﴾ عَ هُ تَ ١ ـ قالَ اللَّ

الَـى  : ﴿                          عَ قـالَ تَ ٢ ـ وَ

                          ﴾ آل عمران: اآلية ١١٠.

البقرة : اآلية ٢٤٩. الَى : ﴿                                                                         ﴾ عَ قالَ تَ ٣ ـ وَ

النساء: اآلية ١١٠. الَى: ﴿                                                                                   ﴾ عَ قالَ تَ ٤ ـ وَ

العلق: اآلية ١. الَى : ﴿                                 ﴾ عَ قالَ تَ ٥ ـ وَ

. وهُ دُ يْرِ تَجِ وا بِالْخَ لُ اءَ فَ ٦ ـ تَ

. وءِ ضُ وَ تَّى فِي الْ اء حَ مَ ادَ فِي الْ ةُ االقْتصَ سَ رَ دْ مَ تْنا الْ لَّمَ ٧ ـ عَ

ا. يعً مِ ولِيَّتُنا جَ ؤُ سْ بِيئَةِ مَ ةُ الْ ايَ مَ ٨ ـ حِ

. يِّ سِ رَ دْ مَ وبِ فِي النَّشاطِ الْ دامِ الْحاسُ تِخْ بادِئَ اسْ تُ مَ لَّمْ عَ ٩ ـ تَ

. مِ ـةِ لألُمَ دايَ هِ بالدِي نُورُ الْ ـةِ وَ ديَّ مَّ حَ مُ ـةِ الْ الَ سَ ءِ الرِّ نْ بَدْ ١٠ ـ مِ

UN Ô� Ó�«— œ ÚX ÓI Ó� Ó� w� ]�« … Óe ÚL ÓNÚ�«  ôU� ÔW ÓF Ó�«d Ô� ∫ w ?�U? ]��« Ô” Ú— ]b�«

لُ يبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ
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. ئُ ـزِ تَهْ سْ تَـلِـئٌ   ـ  يَ مْ تَـلِـئٌ   ـ  مُ مْ ـ  مُ ئٌ   ـ ـاطـِ ئٌ   ـ  شَ ـاطـِ ـ  شَ ئٌ  ـ افـِ ئٌ  ـ  دَ افـِ ـ  دَ ـئٌ  ـ جِ ـئٌ  ـ١ - الَ جِ ـ١ - الَ

. ؤُ ـرُ ـبَاطُـؤٌ  ـ  يَجْ ـبَاطُـؤٌ  ـ  تَ ـ  تَ ـيُّـؤٌ  ـ هَ ـيُّـؤٌ  ـ  تَ هَ ـ  تَ ؤٌ  ـ ـرُ ؤٌ  ـ  امْ ـرُ ـ  امْ ـؤٌ  ـ لُ ـؤْ ـؤٌ  ـ٢ - لُ لُ ـؤْ ـ٢ - لُ

أُ. ـبْـدَ أُ  ـ  يَ تَـبَـرَّ أُ  ـ  يَ تَـبَـرَّ ـ  يَ أُ  ـ نـَ هْ أُ  ـ  يَ نـَ هْ ـ  يَ ـأُ  ـ ظْمَ ـأُ  ـ  يَ ظْمَ ـ  يَ أُ   ـ ـرَ ـقْ أُ   ـ  يَ ـرَ ـقْ ـ  يَ طَـأُ  ـ طَـأُ  ـ٣ - الْخَ ـ٣ - الْخَ

. ـيءُ يءٌ  ـ  يُسِ ـرِ يءٌ  ـ  جَ ـرِ ـ  جَ يءٌ  ـ يءٌ  ـ  بَطـِ ـ  بَطـِ ءٌ  ـ ـيْ ءٌ  ـ  شَ ـيْ ـ  شَ ءٌ  ـ ـلْ ءٌ  ـ  مِ ـلْ ـ  مِ ءٌ  ـ ءٌ  ـ  دِفْ ـ  دِفْ ءٌ   ـ ـزْ ءٌ   ـ  جُ ـزْ ـ  جُ وءٌ  ـ ـدُ وءٌ  ـ٤ - هُ ـدُ ـ٤ - هُ

. ـئِـنُّ طْمَ ائِـعُ  ـ  يَ وَ ائِـعُ  ـ  رَ وَ ـ  رَ ةٌ  ـ ائِـزَ ةٌ  ـ  جَ ائِـزَ ـ  جَ ئَـةٌ  ـ ئَـةٌ  ـ  مِ ـ  مِ ـ  فِئـةٌ  ـ  فِئـةٌ  ـ يئَـةٌ  ـ رِ يئَـةٌ  ـ  جَ رِ ـ  جَ طِيئَـةٌ  ـ طِيئَـةٌ  ـ  خَ ـ  خَ يئَـةٌ  ـ شِ يئَـةٌ  ـ٥ - مَ شِ ـ٥ - مَ

. ونٌ ؤُ ولٌ  ـ  شُ ؤُ سْ ولٌ  ـ  مَ ؤُ سْ ـ  مَ نَّثٌ  ـ ـؤَ نَّثٌ  ـ  مُ ـؤَ ـ  مُ وسٌ  ـ ؤُ وسٌ  ـ  رُ ؤُ ـ  رُ الٌ  ـ ـؤَ الٌ  ـ  سُ ـؤَ ـ  سُ مُّ  ـ ـؤُ مُّ  ـ  يَ ـؤُ ـ  يَ نُ  ـ مِ ـؤْ نُ  ـ  يُ مِ ـؤْ ـ  يُ لٌ  ـ ـاؤُ فَ لٌ  ـ٦ - تَ ـاؤُ فَ ـ٦ - تَ

. أَمٌ أَلُ  ـ  تَـوْ ـوْ مَ أَلُ  ـ  السَّ ـوْ مَ ـ  السَّ ـأَلُ  ـ ـأَلُ  ـ  يَسْ ـ  يَسْ ـأَلَ  ـ ـأَلَ  ـ  سَ ـ  سَ أْسٌ  ـ أْسٌ  ـ٧ - رَ ـ٧ - رَ

. ةٌ اءَ ةٌ  ـ  بَــرَ وءَ ــرُ ةٌ  ـ  مُ وءَ ــرُ ـ  مُ ـةٌ  ـ مَ ـالءَ ـةٌ  ـ  مُ مَ ـالءَ ـ  مُ ـةٌ  ـ لَ ـاءَ سَ ـةٌ  ـ  مُ لَ ـاءَ سَ ـ  مُ ةٌ  ـ اءَ ةٌ  ـ٨ - قِـرَ اءَ ـ٨ - قِـرَ

p™` nªs£dG oá` nÑ` pbÉ nY

 ، هِ بـِ انـِ ثُوا بِجَ كَ تَألْألُ، فَمَ ا يَ زً نـْ وا كَ دُ جَ ، فَوَ ينَ ائرِ اصٍ سَ خَ ـةُ أَشْ مانِ ثَالثَ ابرِ األَزْ انَ فِي غَ ابرِ األَكَ انَ فِي غَ األَكَ

 ، لُـهُ نَا ما نَأكُ ؤٌ منَّا ليَبْـتَاعَ لَ ـرُ ضِ امْ يَمْ لْ ، فَ بِ نَ التَّعَ نَا مِ ئِمْ سَ نَا وَ ؤُ تَدَّ ظَمَ اشْ نَا وَ عْ دْ جُ وا : قَ الُ قَ وَ

مِ  سَ مَّ فِي الدَّ أَدُسُّ السُّ الَ : سَ قَ ا، وَ وءً هِ سُ سِ رَ في نَفْ مَ اهبٌ أضْ وَ ذَ ا هُ يْنَمَ بَ ، وَ مْ هُ دُ ى أحَ ضَ فَمَ

( يٌّ بُّورِ ي ( إمالءٌ سَ يبُ الثَّانـِ رِ التَّدْ

ئِيٌّ ) ـالَ يبُ الثَّالِثُ (إِمْ رِ التَّدْ
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بَبَ : لماتِ فِيها ، ثُـمَّ أُبـيِّـنُ السَّ م الْكَ سْ ـيُّـرَ رَ غَ اتِ التَّاليَـةَ ، وأُالحـظُ تَ لمَ كَ عُ الْ أَجمَ

l? ÚL Ó�? Ú�« W? Ó�U Ó� w? � … Óe? ÚL ÓN�« W? Ó�U?�� d?Ô? ÓG Ó� ÔV? Ó�? Ó� U?N? ÔF ÚL Ó� ÔW? ÓLK ÓJ? Ú�«

أْسٌ رَ

فَــأرٌ

ــأنٌ شَ

ـأٌ لْجَ مَ

ئٌ قـارِ

يـنـاءٌ مِ

وسٌ ؤُ رُ

ئُ جِ الَ مَ

الَّذي ومٌ وَ مُ ضْ ا مَ بْلَهَ ـةٌ وما قَ ومَ مُ ضْ طَـةٌ مَ سِّ تَوَ ةُ مُ زَ مْ هَ الْ

. اوٍ لَى وَ ةُ عَ زَ مْ هَ تبَتِ الْ ، فَكُ واوُ ـةَ الْ مَّ ناسبُ الضَّ يُ

. اءٍ لَى يَ تبَتْ عَ ورٌ فَكُ سُ كْ بْلَها مَ ةُ وما قَ زَ مْ هَ فَت الْ تَطَـرَّ

(١) املفرد العلم، ص : ١٢١ (بترصف).

انِ  ـرَ النِ اآلخَ جُ انَ الرَّ كَ ل، وَ فعْ لَ بالْ وْ قَ ـبَعَ الْ ا، ثُمَّ أَتْ مَ ونَهُ زِ دُ نـْ كَ ردُ بالْ أنْـفَ ا، وَ وتَ يَمُ الهُ فَ لِيَأْكُ

نَ  مِ ال  أكَ وَ  ، تَالهُ قَ ا  مَ يْـهِ إلَ لَ  صَ وَ ا  لَمَّ فَ  ، ونَـهُ دُ زِ  نـْ كَ بِالْ ادِ  رَ االنْـفِ وَ تْلِـهِ  قَ لَى  عَ اطِئَيْـنِ  تَـوَ مُ

لِهمْ (١). مَ وءِ عَ ا فِي سُ ميعً وا جَ عُ قَ ومِ فَوَ مُ سْ مَ امِ الْ الطَّعَ

عُ ابـِ يـبُ الـرَّ رِ التَّـدْ
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ةً  رَّ مَ  : ونُ  تكُ يْثُ  بِحَ ةٍ  فيدَ مُ لٍ  مَ جُ في   ( مْ كُ ماؤُ نا،  اؤُ وَ هَ  ، مْ هُ طَاؤُ عَ نا،  (فِناؤُ  : لماتِ  الْكَ لُ  عَ أَجْ

بْطِ : بِ الضَّ سَ طَةِ بحَ سِّ تَوَ مُ ةِ الْ زَ مْ هَ مِ الْ سْ يُّـرَ رَ غَ ، وأُالحظُ تَ ةً ورَ رُ جْ ةً مَ رَّ ، ومَ ةً وبَ نْصُ ةً مَ رَّ مَ ، وَ ةً فوعَ رْ مَ

∫U???� ÔƒU?M? � �

. يبٌ جِ مالٌ عَ .            ٣ ـ فِي بِنائِنا جَ بِيرٌ نا كَ .              ٢ ـ إنَّ بِنَاءَ يُّ ـوِ نا قَ   ١ ـ بِنـاؤُ

∫U???� ÔƒU? ÓM? � �

. ....................... ........................ .      ٣ ـ ................... .             ٢ ـ   ١ ـ

∫ Úr?? Ô� ÔƒU?? ÓD? Ó� �

. ....................... ........................ .      ٣ ـ ................... .             ٢ ـ   ١ ـ

∫ U??� Ôƒ« Óu? Ó� �

. ....................... ........................ .      ٣ ـ ................... .             ٢ ـ   ١ ـ
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سُ ـامِ يـبُ الْخَ رِ الـتَّـدْ
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. ئٌ ـرِ قْ ةٌ  -  قِـراءاتٌ  -  مُ وءٌ  -  قِـراءَ ـرُ قْ ئٌ  -  مَ ـارِ أُ  -  قَ ـرَ قْ أَ  -  يَ ـرَ ١ - قَ

. ئُـونَ طـِ خْ ئٌ  -  مُ طـِ خْ ئٌ  -  مُ طَـأٌ  -  خـاطـِ ٢ - خَ

وس. ؤُ أْسٌ  -  رُ وسٌ  -  رَ ؤُ ـرْ ئِـيـسٌ  -  مَ ـةٌ  -  رَ ـاسَ ئَ أَسَ  -  رِ ٣ - رَ

oäÉ s̀«` pj ró s̀ã`dG

نْ  هيَ مِ ، وَ  األُمِّ دَ يِيَّـةُ لَ دُ الثَّدْ دَ غُ هُ الْ زُ رِ فْ بَنِ الَّذي تُ ها باللَّ غارَ ي صِ ذِّ يَواناتٌ تُغَ يِـيَّاتُ حَ الثَّدْ

يْها  لَ ظُ عَ فَ رِ يَحْ عْ وِ أَوِ الشَّ ـرْ فَ نَ الْ ـرُ بِكِساءٍ مِ ثَّ تَدَ ةِ، لِذا تَ رارَ ـةِ الْحَ جَ مِ الْحـارِّ الثَّابِتَـةِ دَرَ اتِ الدَّ ذَوَ

ناطِقَ  مَ أْلَفُ الْ ، فَمنْها ما يَ تِشارِ ةَ االنْ عَ ةً واسِ وعَ مُ جْ لِّفُ مَ يِيَّـةُ تُـؤَ يَواناتُ الثَّدْ الْحَ . وَ ءَ فْ الدِّ

رِ  ثَـوْ يِّ وَ بـِ طْ قُ بِّ الْ الـدُّ ةَ كَ دَ بارِ ناطِقَ الْ مَ أْ لَفُ الْ ا يَ منْها مَ ، وَ فيلِ الْ ـةِ وَ رافَ الزَّ دِ وَ األَسَ ةَ كَ ارَّ الْحَ

ـلُّ  ، وكُ ةُ األَنْواعِ دَ ـدِّ ـتَعَ يَ مُ ، فَهِ فافِيشِ الْخَ ةٌ كَ منْها طَائـرَ ، وَ يتانِ الْحِ نْها مائيَّـةٌ كَ مِ ، وَ كِ سْ مِ الْ

يها (١). ـهِ فـِ يْـشِ لُوبِ عَ أُسْ هِ وَ عَ بيئَتـِ مَ مَ بْحانَـهُ - لِيَتَالءَ نَ اللَّهِ - سُ يَّـأٌ مِ هَ عٍ مُ نَوْ

(١) موسوعة الطبيعة امليرسة، ص : ١٩٤ ، (بترصف).

( يٌّ بُّورِ ءٌ سَ الَ (إِمْ ادِسُ يبُ السَّ رِ التَّدْ

( يٌّ ئـِ الَ (إِمْ ابِعُ يبُ السَّ رِ التَّـدْ

٢٤
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nΩ nõ` re nR oô` rÄ`H

ـيَ وادٍ  هِ ـةَ وَ كَّ مَ إلَى مَ دِ قَ ، فَ ـهِ بِّ رِ رَ المُ - ألَمْ يْـهِ السَّ يمُ - علَ هِ إبْراهِ ابَ نَبـيُّ اللَّ تَجَ اسْ

بَقيَ  وَ ما،  نْهُ لَ عَ تَحَ ارْ ثُمَّ   ، ـرَ ـهُ هاجَ أتَ ـرَ امْ وَ يلَ  ماعِ هُ إسْ ـنـَ ابْ فِيـهِ  كَ  تَـرَ وَ  ، عٌ رْ زَ هِ  بـِ يْسَ  لَ

يلَ  اعِ مَ طَشُ إسْ يلَ عَ اعِ مَ طَشُ إسْ تَـدَّ عَ ما اشْ عنْدَ . وَ طَشَ عَ الْ ةَ وَ ـدَ حْ ةَ وَوَ ـدَ حْ وَ يانِ الْ عانـِ يلُ يُ اعِ مَ إسْ ـرُ وَ اجَ انِ : هَ نـَ اإلثْ

ةِ  وَ ـرْ ةِ مَ وَ ـرْ مَ بَـلَ الْ ا، ثُمَّ جَ فَ ـبَـلَ الصَّ ـدُ جَ عَ تَصْ ، فَ ـبَـلَ مـاءِ ـدُ جَ عَ تَصْ ، فَ نِ الْمـاءِ ثُ عَ بْحَ نِ تَ ثُ عَ بْحَ ـهُ تَ تْ أمُّ عَ رَ ـهُ بُكاءُ أَسْ تْ أمُّ عَ رَ ـهُ بُكاءُ أَسْ تْ أمُّ عَ رَ أَسْ هُ الْ ـذَ أخَ وَ

ـا، ثُمَّ  بَ رِ شَ ـيْـهِ وَ ـهُ إلَ تْ أُمُّ عَ جَ ، فَرَ يلَ اعِ مَ ـيْ إسْ مَ دَ يْنَ قَ هُ الْماءَ بَ ـرَ اللَّ لكَ فَجَّ اءِ ذَ نـَ فِي أَثْ وَ

.« مَ ـزَ مْ هُ «زَ مُ بَحَ اسْ ي أَصْ ذِ بَحَ مـاءِ الَّ ي أَصْ ذِ بَحَ مـاءِ الَّ أَصْ ذا الْ بَبِ هَ مْ بِسَ هُ عَ نَ النَّاسُ مَ كَ سَ

∫ ÔW? ÓA? Ó�U???M ÔL? Ú�«

ي : نِ اآلتـِ يـبُ عَ ـةَ ، ثُـمَّ أُجِ ابِقَ ـةَ السَّ طْعَ قِ ـ أَقـرأُ الْ

المُ ؟ يْه السَّ لَ ا إبْراهيمُ ـ عَ ما قَدمَ إليهَ ناسٌ عنْدَ ـيُوتٌ وَ ـةَ بُ كَّ لْ كانَ فِي مَ هَ

ـةَ ؟ كَّ مَ فِي مَ ـزَ مْ قِـعُ بئْـرِ زَ وْ ـنَ مَ أيْ

 ، هُ نـَ ابْ  ، تَجـابَ (اسْ  : رِ  مَ بِاألَحْ نَـةَ  لَوَّ مُ الْ اتِ  لِمَ كَ الْ حظُ  وأُالَ  ، ـةِ طْعَ قِ الْ فِي  النَّظَـرَ  أُعيدُ  ـ 

ئَـتْ ـدُ أنَّها بُدِ ةٍ بـ ال)، أَجِ وءَ بْـدُ ـةٍ مَ لِمَ ـلَّ كَ ، وكُ ـهُ مُ ، اسْ تَـدَّ ، اشْ انِ نـَ ، اثْ ـلَ ، ارتَحَ ـهُ أتَ ـرَ امْ

٢٥



ا : (ا). ـذَ كَ ـتَبُ هَ ةٍ تُـكْ ـزَ مْ بهَ

حظُ ؟ ا .. فمـاذا أُالَ هَ دَ حْ اتِ وَ لمَ كَ نْ تلْكَ الْ ـةٍ مِ لِمَ ـلَّ كَ قُ كُ ـ أَنطـِ

ـبْلَها. ا قَ مَ لْ بـِ مْ تُوصَ ا لَ ـرُ فِي النُّطْـقِ إذَ ةَ تَظْهَ ـزَ مْ هَ حـظُ أَنَّ الْ أُالَ

ـدُ ؟ اذا أَجِ ـبْلَها. فَمَ تي قَ اتِ الَّ لمَ كَ عَ الْ ها مَ ، وأنطقُ ةِ ابقَ اتِ السَّ لمَ كَ ـ أَرجعُ إلى الْ

رْ فِي النُّطْق. لَمْ تَظْهَ مِ فَ الَ طِ الْكَ سَ طَتْ فِي وَ قَ دْ سَ قَ ، لَ ظُ لْفَ دْ تُ عُ مْ تَ دُ أن الهمزة لَ أَجِ

ا  لـهِ بمَ صْ ـنْطَـقُ عنْدَ وَ الَ تُ ، وَ مِ الَ ـةِ الْكَ ايَ نْطَقُ فِي بدَ ـةِ تُ لمَ كَ لِ الْ ةٍ فِي أَوَّ زَ مْ لَّ هَ إنَّ كُ

نْ  لِ مِ صْ وَ ةِ الْ ـزَ مْ يِـيزَ هَ تَطِيعُ تَمْ نَسْ ا : (ا). وَ ذَ كَ ا هَ فً ـتَبُ أَلـِ تُكْ ل. وَ صْ ةَ وَ زَ مْ ى هَ مَّ بْلَها تُسَ قَ

ا  حـظُ حينَئذٍ أنَّـهَ ا، وأُالَ نْطقَ بِهَ ، ثُمَّ نَ اءِ فَ اوِ أَوِ الْ وَ فِ الْ ـرْ دَ حَ ةَ بَعْ لمَ كَ عَ الْ ا بِأَنْ نَضَ هَ يْرِ غَ

. امَ تَـقَ ، فَاسْ دَ هِ تُشْ اسْ ، وَ كَ مُ اسْ لكَ : وَ ي قَوْ ما فـِ ، كَ طُ قُ تَسْ

طِ : طقطقَ قـُّ قـُّ ـُّالنـُّالن انَ انكانكَ َكَ كها مكها م كَها مَ كها مكَ كَ ها مُـها مُـ ُـبُـب ُـُـ ُـبُـبُـبُـُـ ُـبُـُـ ُـتُـ ـ ُـْ ـ ـتُـْ ُـتُـتْ ـ ُـتُـْ ـك ـكْ ْ َأَأَ ـثُـمُـمُـمَّ ُ ، ،ةَ ،ةَ َ ـ ـةَ ةَ ـيق ـيقَ َ رالطرالطَّرِ هِ ـذِ ـذَ ذَ ـه ـهَ َ بُ ُ وأُ وأُجـرِّ ـرَ َْ ـ ـرَْ رْ ـخ ـخْ ْ ُأُأُ لماتآتي بكلماتآتي بكلماتٍ َآتي بكَ

.................................................................................................................................

 ، يلَ اعِ مَ ، إِلَى، إِسْ ـرِ ، أَمْ يمُ قِ : (إِبْـراهِ رَ نِ األَزْ اتِ ذَواتِ اللَّـوْ لِمَ كَ اآلنَ أَعودُ إلَى الْ ـ وَ

تبَتْ كُ ة  ـزَ مْ بهَ بُدئَتْ  أنَّها  حظُ  الَ وأُ  ( بَحَ صْ أَ  ، نـاءِ ثْ أَ  ، ـهُ مُّ أُ  ، تْ عَ ـرَ سْ أَ  ، هُ ـذَ خَ أَ

ا: (أَ ، إِ ، أُ). ـذَ كَ هَ

ا. يهَ ةِ فـِ ـزَ مْ هَ ورَ الْ حـظُ ظُـهُ ةً وأُالَ دَ ـرَ فْ ـاتِ مُ لِمَ كَ ـ أَنطقُ الْ

، وأَتساءلُ  مِ الَ طَ الْكَ سَ اتِ وَ لِمَ كَ ؛ ألنطقَ تِلْكَ الْ لَـةً مْ لَـةً جُ مْ ـةِ جُ قطْعَ ةَ الْ اءَ ـ أُعيدُ قِـرَ

٢٦



مِ ؟ الَ نَاءِ الْكَ طَتْ فِي أَثْ قَ ةُ في النُّطْقِ أَوْ سَ زَ مْ هَ تِ الْ رَ ـلْ ظَهَ هَ

. ئِـهِ دْ تْ فِي بَ ـرَ ا ظَهَ مَ مِ كَ الَ طِ الْكَ سَ تْ فِي النُّطْقِ فِي وَ رَ َّها ظَهَ كَّ أَن الَ شَ

ى  مَّ بْلَها تُسَ ا قَ لِـهِ بِمَ صْ فِي وَ مِ وَ الَ ـةِ الْكَ ايَ ـنْطَقُ فِي بِدَ ـةِ تُ لمَ كَ لِ الْ ةٍ في أَوَّ ـزَ مْ ـلَّ هَ إنَّ كُ

تِها. كَ رَ بَ حَ سَ ذا : (أَ) ، (إِ) ، (أُ) حَ كَ ـتَبُ هَ تُـكْ ، وَ ةَ قَطْعٍ ـزَ مْ هَ

 ، ـاءِ فَ اوِ أَوِ الْ وَ الْ فٍ كَ ـرْ دَ حَ ـةَ بَعْ لِمَ كَ لِ بِأنْ أَضع الْ صْ وَ ةِ الْ ـزَ مْ يْنَ هَ بَ يْنَها وَ ييزَ بَ وأستطيعُ التَّمْ

 ، ةُ قَطْـعٍ ـزَ مْ ) فَهـيَ هَ ذَ دُ ، فَـأخَ مَ أحْ ةً فِي النُطْـقِ كقولي : (وَ يَتْ ظَاهـرَ قِ ا، فَإنْ بَ هَ ثُمَّ أَنطقُ بـِ

. ـلٍ صْ ةُ وَ ـزَ مْ ) فَهيَ هَ ـامَ تَـقَ ، فَاسْ هدَ تُشْ اسْ ، وَ كَ مُ اسْ ا في قولي : (وَ مَ طَتْ كَ قَ إنْ سَ وَ

طِ : طقطقَ َُّ َُّ ُّالنُّقالنقالن انَ انكانكَ َكَ كا مكا م كَا مَ كا مكَ كَ ا مها مهَ هبهبُ ُُ ُُ بتبت ُأكْ تأكتُأك ْأكْ مثمثُمَّ ة، ةيقةيقَ رالطرالطَّرِ هِ ذِ ذى هذى هَ ى هلى هلَ لعلعَ َوأَوأَعتمدُ عطعطْعٍ طقطقطَطَ ُاتُاتُ زَ زمزمَ ما هما هَ َا هَ ا هها ههَ ُاتُهاتهاتُ زَ زمزمَ م هم هَ رَ َخْ رخرَخ ُأُأُ ٍآتي بكلماتٍآتي بكلمات

...........................................................................................................................................

ÔZ??�??M??�??�√

عـانِ : ـةِ نَوْ لمَ كَ لِ الْ ةُ فِي أَوَّ ـزَ مْ هَ الْ

عنْد  ـنْطَـقُ  تُ الَ  وَ المِ  الْكَ اءِ  تدَ ابْ في  ـنْطَـقُ  تُ ةٌ   ـزَ مْ هَ هيَ  وَ  ، لِ صْ ـوَ الْ ةُ  ـزَ مْ هَ ـ    ١

ا (ا). ذَ كَ تَبُ هَ تُكْ بْلَها، وَ ا قَ لِـهِ بِمَ صْ وَ

ا في  بِهَ نْطَـقُ  يُ ، وَ ـةِ لمَ كَ الْ لِ  أَوَّ عُ فِي  قَ تَ ـةٌ  كَ رِّ تَحَ ةٌ مُ ـزَ مْ هيَ هَ ، وَ طْعِ قَ الْ ةُ  زَ مْ ٢ ـ هَ

ا : (أَ) ، (إِ) ، (أُ). ذَ كَ تَبُ هَ تُكْ ، وَ طِهِ سَ المِ وفِي وَ اء الْكَ تدَ ابْ
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ا : لِيهَ تي تَ ئلَـةِ الَّ ـنِ األَسْ يبُ عَ ، ثُـمَّ أُجِ ـةَ التَّاليَـةَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

pó rgtõ`dG ≈`n∏ nY lá` n«` pH rô` nJ

 ، لِ فِي النَّاسِ دْ ارَ بِالعَ ؛ سَ نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ار أَمِ صَ يزِ وَ زِ عَ بْدِ الْ رُ بْنُ عَ مَ لِفَ عُ تُخْ ا اسْ مَ نْدَ عِ

 ، دِ هْ عِ والزُّ رَ وَ ثَالً للِنِّساءِ فِي الْ تْ مَ ارَ صَ ، وَ هُ ـُ أَت رَ ـهُ امْ ابَتْ لَ تَجَ ، فَاسْ لِهِ عَ أَهْ دِ مَ هْ ارَ بالزُّ سَ وَ

يْه :  إلَ تَبَ  كَ  ، مٍ هَ دِرْ بِأَلْفِ  اتَمٍ  تَاعَ فَصَّ خَ ابْ هُ  لَ نًا  ابْ أَنّ  هُ  لَغَ بَ ا  مَّ لَ . وَ لَى ذَلكَ هُ عَ نَاءَ بْ أَ بَّى  رَ وَ

 ، هِ نـِ قْتَ بِثَمَ دَّ تَصَ ، وَ مٍ هَ تَـهُ بِأَلْـفِ دِرْ يْ تَـرَ اتَمَ الَّذي اشْ ا الْخَ ذَ تَ هَ يْكَ إالَّ بِعْ لَ نِّي عَ ةٌ مِ يمَ زِ عَ

.(١) المُ السَّ هُ ! وَ رَ دْ فَ قَ رَ أً عَ ـرَ هُ امْ حمَ اللّ يْـهِ : رَ لَ تَ عَ شْ مٍ نَقَ هَ رَ بدرْ يْتَ آخَ تَـرَ اشْ وَ

هُ اللَّهُ ؟ حمَ يزِ رَ زِ عَ بْدِ الْ رُ بْنُ عَ مَ ـةُ عُ لِيفَ تَّصفُ الْخَ ١ ـ بِمَ يَ

. لٍ صْ ةِ وَ ـزَ مْ ةٍ بهَ وءَ بْـدُ ـةٍ مَ لمَ لَّ كَ ـةِ كُ قطْعَ جُ منَ الْ رِ تَخْ ٢ ـ أَسْ

. ةِ قَطْـعٍ ـزَ مْ ةٍ بهَ وءَ بْـدُ ـةٍ مَ لمَ لَّ كَ ـةِ كُ قطْعَ جُ منَ الْ رِ تَخْ ٣ ـ أَسْ

(١) اخلليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز ، ص : ١٠٢ (بترصف).

( ـيٌّ هِ فَ لُ (شَ يبُ األَوَّ رِ التَّـدْ
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تُبُ فِي  ، ثُمَّ أَكْ ةِ التَّاليَـةِ قطْعَ لِ في الْ صْ وَ ةِ الْ زَ مْ طْعِ منْ هَ قَ ةَ الْ زَ مْ اللِ استماعي هَ نْ خِ أُميِّـزُ مِ

ةُ قَطْعٍ في  زَ مْ ا هَ تِي بِهَ اتِ الَّ لمَ كَ الْ ، وَ ينِ يَمِ ةِ الْ هَ لٍ منْ جِ صْ ةُ وَ زَ مْ ا هَ تِي بِهَ اتِ الَّ لمَ كَ راستي الْ كُ

:الجهة اليسر

o¬` oà` nª` rMnQ nh p¬ s̀∏dG oI nQ ró` ob

افَ النَّاسُ  ، فَخَ قُ ـرَ ادَتْ تَغْ كَ ةُ وَ ينـَ فِ تِ السَّ تَـزَّ اهْ ، فَ ـاجَ مَ ـرُ وَ بَحْ اجَ الْ هَ ، وَ فٌ اصِ يحٌ عَ بَّتْ رِ هَ

ه  مَ حِ مَ - رَ هَ يمُ بْـنُ أَدْ اهِ رَ مِ إبْ قـَوْ انَ في الْ كَ .. وَ مْ فِيـهِ ا هُ مَّ مْ مِ هُ ـذَ قِ نـْ هَ أَنْ يُ ا اللَّ ـوُ عَ دَ ا، وَ وْ بَكَ وَ

هَ !  وَ اللَّ عُ دْ اهُ أَنْ يَ ـنـَ أَلْ وْ سَ ـوا : لَ الُ قَ اهُ . فَ وَ ـقْ تَ ـهِ وَ عِ رَ وَ ـهِ وَ لْمِ فَ بِعِ رِ الِحٌ عُ ـلٌ صَ جُ ـوَ رَ هُ هُ - وَ اللَّ

ـمَّ  الَ : «اللَّهُ ، وقَ هُ أْسَ فَعَ رَ ـرَ ا فِيـهِ الناسُ ؟ فَ  مَ ا تَـرَ ، أمَ اقَ حَ ـا إسْ ا أَبَ ـالَ : يَ قَ ـلٌ وَ جُ هُ رَ نـْ نا مِ فَدَ

.(٢) ةُ ينـَ فِ تِ السَّ ـرَّ تَقَ اسْ ، وَ يـحُ أَتِ الرِّ دَ تَكَ !» فَهَ مَ حْ نَا رَ أَرِ ، فَ تَـكَ رَ دْ ـتَـنَا قُ يْ دْ أَرَ قَ

(١) يقرأ املعلم واملعلمة عىل التالميذ والتلميذات القطعة، ويالحظ أن تكون الكتب مغلقة، ثم يتأكد التلميذ والتلميذة من إجابته بالنظر 
إىل القطعة يف الكتاب بعد ذلك.

(٢) حكمة يف حياة السلف ، ص : ٣٢ (بترصف).

(١)( كِتَابِيٌّ يٌّ وَ اعِ تِمَ يبُ الثَّانِي(اسْ رِ التَّدْ

٢٩



( أ )
لِ : طْـرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ ا عَ هَ امَ تبُـهُ أمَ ، ثُمَّ أَكْ الِ اآلتـيَـةِ نَ األَفْعَ ـرِ مِ آتي بفعلِ األَمْ

. لَةِ مْ طِ الْجُ سَ ونُ فِي وَ يْثُ تَكُ ي�ا، بِحَ هِ فَ ةٍ شَ فيدَ لٍ مُ مَ ا فِي جُ لُهَ خِ ةِ وأُدْ ابِقَ رِ السَّ الِ األَمْ أَعودُ إلَى أَفْعَ

ـتَـبَ كَ

ـعَ مِ سَ

نَـظَـرَ

ـعِـبَ لَ

ـمَ فَـهِ

ـتُـبْ أَاكْ ــرَ قَ

ـعَ مَ جَ

فَ ــرَ عَ

ـلَـسَ جَ
ـلَ مِ عَ

أْ ــرَ اقْ

يٌّ ) لـِ عُ (فَصْ ابـِ يبُ الـرَّ رِ التَّدْ

يٌّ ) بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

.(١)« ـا نَـوَ ئٍ مَ ـرِ ـلِّ امْ ا لِكُ إِنَّمَ ، وَ يَّاتِ الُ بالنـِّ مَ ١ - «إِنَّما األعْ
هِ. ـيْـرِ ـيْبِ غَ نْ عَ ـلَ عَ تَغَ يْبَ نَفسـه، اشْ رَ عَ نْ أَبْصَ ٢ - مَ

هِ. ـيْـرِ ـلَ غَ لَ ظَـمَ زَ تَعْ لَـهُ اسْ لَ نْ نَسـيَ زَ ٣ - مَ
. ـرَ لَكَ كَ نْ شَ لَى مَ أَنْعِمْ عَ ، وَ يْكَ لَ مَ عَ نْ أنْعَ ـرْ لمَ كُ ٤ - اُشْ

(١) حديث رشيف رواه البخاري، جـ١ ص : ٢١.

٣٠



(ب)
يْنِ التَّاليَيْنِ : لَ وَ دْ طْرِ األَوَّلِ في الْجَ لَى مثَال السَّ أْتي عَ ا يَ اتِ فيمَ اغَ رَ فَ أَمألُ الْ

ـعَ تَفَ اِنْ
لَ تَـدَ اِعْ

ـرَ تَصَ اِنْ

ـعْ تَفِ اِنْ

ـرْ تَصِ اِنْ

ـجْ تَهِ اِبْ

ـاعٌ تِفَ اِنْ

ـاجٌ تِهَ اِبْ

ـادٌ تِمَ اِعْ

جَ ـرَ تَخْ اِسْ
ـلَ مَ تَعْ اِسْ

ـرَ تَبْشَ اِسْ

جْ ـرِ تَخْ اسْ

لْ بـِ تَقْ اِسْ
ـقِ تَسْ اِسْ

اجٌ ـرَ تِخْ اِسْ

ـارٌ فَ تِغْ اِسْ

تِنْتَـاجٌ اِسْ

٣١



(ب)

ـى هَ ـْ ـاءٌأَن ـاءٌإِنْـهَ إِنْـهَ

اءٌ إِبْــدَ

ـاءٌ ـطَ إِعْ

ـاءٌ ـشَ إِفْ

ـاءٌ ـصَ ـاءٌإِقْ ـصَ إِقْ

مَ ــرَ أَكْ

ـمَ ـلَ أَسْ

ـبَـلَ أَقْ

ـنَ ـلَ أَعْ

ـدَ بْـعَ أَ

امٌ ــرَ إِكْ

ولٍ : ـدْ ـلِّ جَ لِ في كُ طْـرِ األَوَّ لَى مثَـالِ السَّ ـأْتـي عَ ا يَ اتِ فيمَ راغَ فَ أَمألُ الْ

( أ )

يٌّ ) لـِ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ

ـذَ ــذٌأَخَ أَخْ
ــلٌ أَكْ

ــفٌ أَسَ

ــنٌ أَمْ

ــرٌ أَسْ

ــاطَ أَمَ

ــامَ أَقـَ

ادَ أَرَ

ـادَ ـَ أَف

ــارَ أَشَ

ـاطَـةٌ إِمَ

٣٢



ةٍ : فـيـدَ ـلٍ مُ مَ ي جُ ، ثُـمَّ أُدْخلُها فـِ يَـةَ اتِ التَّـالـِ لِمَ كَ أثنِّي الْ

أةٌ ـرَ ةٌ   -  اِمْ ـنـَ ــمٌ   -   اِبْــنٌ   -   اِبْ            اِسْ

.........................................................................................            ..................

.........................................................................................            ..................

.........................................................................................            ..................

.........................................................................................            ..................

يٌّ ) لـِ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ التَّدْ

©?�®
كَ رَ أَدْ

ـرَ أَبْـصَ

ـعَ ـمَ أَسْ
ــلَ سَ أَرْ
ـدَ أَنْـشَ

كُ رِ ـمَأُدْ فَـهِ
أَ ــرَ قَ

ـتَـبَ كَ

ــمَ سَ رَ

ـعِـبَ لَ

ـمُ أَفْـهَ

٣٣



ـبَـةِ : نَاسِ مُ ـاتِ الْ لِمَ كَ يَـةِ بالْ ـةِ التَّالـِ طْعَ قِ ي الْ اتِ فـِ اغَ ـرَ فَ أَمألُ الْ

 ، هُ اللَّ  ................... هَ  إلَ الَ    ................... ةِ  ادَ هَ شَ  : سٍ  مْ خَ لَى  عَ  ................... ـ  الْ يَ  نـِ بُ

اةِ،  كَ الزَّ   ................... وَ الةِ،  الصَّ   ................... وَ  ، اللَّهِ ولُ  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ   ................... وَ

. بِيالً تَطَاعَ ...................  سَ نِ اسْ بَيْتِ مَ جِّ الْ حَ ، وَ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ وَ

pΩG nô` në`rdG pó` pé r°ù nª` rdG oI nQÉ` nj pR

ورٌ  عُ شُ لَـيَّ  عَ لَى  تَوْ اسْ بَـةَ  عْ كَ الْ تُ  دْ اهَ شَ ا  ينَمَ حِ وَ ةٍ،  رَّ مَ اتَ  ذَ امَ  ـرَ الْحَ جدَ  سْ مَ الْ تُ  رْ زُ

بَيْتِ  وَ الْ ا نَحْ دَ ـهُ غَ مَ سْ الُ جِ ـزَ هُ  الْ نٌ بَـرَ سِ لٌ مُ جُ ـي رَ بَاهِ تـِ تَ انْ فَ لَ ، وَ لِ ـالَ اإلجْ ةِ وَ مَ حْ بالرَّ

طٌ  وْ ى شَ ضَ ا انْقَ لَّمَ انَ كُ كَ ، وَ ـهُ لَ وْ ذَ يَطُوفُ حَ أَخَ يْـهِ وَ تَّى انْطَلَقَ إلَ آهُ حَ ا إنْ رَ مَ ةٍ، وَ دَ تُـؤَ ءٍ وَ ببُطْ

وعٍ  شُ بِخُ تَيْنِ  عَ كْ رَ لَّى  افِ صَ الطَّـوَ اطِ  وَ أَشْ نْ  مِ ى  تَهَ انْ ا  مَّ لَ وَ  ، ـبِّـلُـهُ قَ يُ رِ  جَ الْحَ لَى  عَ ـبَـلَ  أَقْ

. ـهُ بَّ ى رَ ضَ تَـرْ ، واسْ هِ بـِ نْ ـرَ لـذَ ـفَ تَغْ اسْ ، وَ ئْـنَانٍ اطْمِ وَ

.(١) ـهِ وَ بِروحِ مُ يَسْ ، وَ ـهِ وعِ شُ لُـوَ بِخُ ؛ لِيَعْ هُ مَ سْ لُ جِ جُ ا الرَّ ذَ يَا هَ يْفَ أَعْ انْظُرْ كَ فَ

(١) كتاب اإلمالء للسنة الثانية املتوسطة باملعاهد العلمية، ص : ٢٠ (بترصف).

يٌّ ) لـِ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ التَّدْ

يٌّ ) ئـِ ـالَ ـنُ (إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ يٌّ )التَّدْ ئـِ ـالَ ـنُ (إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ التَّدْ

٣٤
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يْهِ  مَ إلَ تَصَ ا اخْ مَ نْدَ ، عِ لَ الَ ـقُّ اإلِجْ تَحِ ـيقِ يَسْ قِ ا فِي التَّحْ لُـوبً ـاسٌ أُسْ ي إيَ اضِ قَ  الْ بْدَ أَ

ـالَ  قَ فَ  ، اءُ ـرَ ضْ خَ   ـرَ األُخْ وَ اءُ  ـرَ مْ حَ ا  مَ اهُ ـدَ إحْ تَـيْـنِ  نـَ اثْ  (٢) ـتَـيْنِ قَطِيفَ فِي  ـالنِ  جُ رَ

عَ  وضَ وَ ا  ذَ هَ اءَ  جَ ثُمَّ  ي،  ـتـِ قَطِيفَ تُ  عْ ضَ وَ وَ ـلَ  تَسِ ألَغْ ضَ  ـوْ الْحَ لْتُ  خَ دَ  : ا  ـمَ هُ ـدُ أَحَ

ا  هَ ـَّ مَ أَن عَ زَ ي وَ تـِ ذَ قَطِيفَ أَخَ بْلِـي، وَ جَ قَ ـرَ ، فَخَ لَ ـتَـسَ اغْ ـلَ وَ ـا ثُـمَّ دَخَ بِهَ انـِ ـتَـهُ بِجَ قَطِيفَ

 ، وهُ رُ ضَ ـأَحْ ، فَ طٍ شْ ي بِمِ ـتُونـِ ـاسٌ : ائْ الَ إيَ قَ ـالَ : ال، فَ ةٌ ؟ قَ يِّـنـَ ـاسٌ : أَلَـكَ بَ ـهُ إيَ أَلَ . فَسَ ـهُ لَ

 ، رُ ضَ وفٌ أخْ ـرِ صُ ـنَ اآلخَ مِ ـرُ وَ مَ وفٌ أَحْ ا صُ ـمَ هِ دِ نْ أَحَ جَ مِ ـرَ ا، فَخَ مَ يْهِ أسَ طَ رَ شَّ فَمَ

ي(٣). اءِ لِلثَّـانـِ رَ ضْ الْخَ لِ وَ اءِ لألَوَّ ـرَ مْ ـةِ الحَ طِيفَ لِيمِ القَ ى بِتَسْ ضَ فَقَ

(١) يتدرب التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم في النص في مواضعها. ويمكن أن يحدد المعلم والمعلمة بعض 
العالمات كالفاصلة، وعالمة االستفهام، والنقطتين الرأسيتين، فتُسمى لهم بأسمائها وتتم المحاسبة عليها.

(٢) القطيفة : رداء مخمل له وبر.
(٣) نوادر من التاريخ ، ص : ٢١٩ (بتصرف).

١)( يٌّ ئـِ ـالَ ـعُ (إِمْ يبُ التَّـاسِ رِ التَّدْ

٣٥
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تْحِ  ا - في فَ مَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّـابِ - رَ رَ بْنَ الْخَ مَ ةَ عُ لِيفَ و بْنُ الْعَاصِ الْخَ رُ مْ نَ عَ تَأذَ اِسْ

 . لَهُ ـأَذِنَ  فَ  ، امِ الشَّ ي  فـِ يةِ  مِ الَ اإلِسْ اتِ  ـتُوحَ الْفُ يـنِ  لِتَـأْمِ وَ  ، المِ اإلِسْ رِ  لِنَشْ لِكَ  ذَ وَ ؛  رَ مصْ

 ، ومِ ونَ الرُّ صُ وا حُ مُ تَحَ اقْ ا، وَ لُوا فِيهَ غَّ تَوَ ، وَ رَ صْ لُوابْنِ الْعَاصِ مِ غَّ تَوَ ، وَ رَ صْ لُوابْنِ الْعَاصِ مِ غَّ تَوَ ، وَ رَ صْ و بْنِ الْعَاصِ مِ رِ مْ ةِ عَ ونَ بِقيَادَ لِمُ سْ لَ الْمُ خَ دَ و فَ رِ مْ ةِ عَ ونَ بِقيَادَ لِمُ سْ لَ الْمُ خَ دَ و فَ رِ مْ عَ

مْ  اتِهِ ـتُوحَ مْ فُ اتِهِ ـتُوحَ لُوا فُ مَ تَكْ دِ اسْ ونُونَ قَ يْها يَكُ لَ ءِ عَ تِيالَ االسْ بـِ ، وَ ـةَ يَّ رِ نْدَ كَ لُوا اإلِسْ مَ تَكْ دِ اسْ ونُونَ قَ يْها يَكُ لَ ءِ عَ تِيالَ االسْ بـِ ، وَ ـةَ يَّ رِ نْدَ كَ لُوا اإلِسْ مَ تَكْ دِ اسْ ونُونَ قَ يْها يَكُ لَ ءِ عَ تِيالَ االسْ بـِ ، وَ ـةَ يَّ رِ نْدَ كَ وا اإلِسْ تَحُ تَّى فَ مْ حَ وهُ مُ زَ هَ وا وَ تَحُ تَّى فَ مْ حَ وهُ مُ زَ هَ وا وَ تَحُ فَ

وا،  دُ سِ فْ لَمْ يُ واوَ دُ سِ فْ لَمْ يُ واوَ دُ سِ فْ لَمْ يُ وا وَ ظْلِمُ مْ لَمْ يَ هُ ـَّ ، ألَن ينَ لِمِ سْ الْمُ وا وَ ظْلِمُ مْ لَمْ يَ هُ ـَّ ، ألَن ينَ لِمِ سْ الْمُ وا وَ ظْلِمُ مْ لَمْ يَ هُ ـَّ ، ألَن ينَ لِمِ سْ الْمُ ا وَ رً مْ دَ عَ ائـِ يُّونَ الْقَ رِ صْ بَّ الْمِ دْ أَحَ قَ . وَ رَ ا في مصْ رً مْ دَ عَ ائـِ يُّونَ الْقَ رِ صْ بَّ الْمِ دْ أَحَ قَ . وَ رَ ا في مصْ رً مْ عَ

. ومِ ـلْمِ الـرُّ نْ ظُ مْ مِ مْ لَهُ لِيصهِ لِتَخْ ، وَ مْ مْ فِيـهِ هِ تـِ يَاسَ نِ سِ سْ لِحُ وَ
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ـيْنِ التَّـاليَـيْنِ : الَ ـؤَ ـنِ السُّ يبُ عَ ، ثُـمَّ أُجِ ـةَ ابِقَ ـةَ السَّ طْعَ قِ ـ أَقـرأُ الْ

ـرَ ؟ صْ تْـح مِ لَى فَ ـرو عَ مْ صَ عَ ـرَ ا حَ ـاذَ ١ ـ لِمَ

ينَ ؟ اتِحِ فَ ينَ الْ لِمِ سْ مُ الْ ا وَ ـرً مْ ـونَ عَ يُّ رِ صْ ـبَّ الْمِ ا أَحَ اذَ ٢ ـ لِمَ

؟ . فمـاذا أُالحـظُ قِ رَ نِ األَزْ نَـةَ بِاللَّوْ لَـوَّ مُ اتِ الْ لِمَ كَ ـ أَتأملُ الْ

اصِ  عَ الْ بْنُ  و  رُ مْ عَ نَ  تَأذَ (اِسْ لَة  مْ جُ فِي  ـةً  فُوعَ رْ مَ تْ  اءَ جَ و)  رٍ مْ (عَ ـةَ  لِمَ كَ أن  أُالحظُ 

 ،( ـرَ صْ اصِ مِ عَ )، بْن الْ ـرَ صْ اصِ مِ عَ و بْن الْ رِ مْ ة عَ ونَ بِقيَادَ لِمُ سْ مُ لَ الْ خَ لَـة (فَدَ مْ ةً فِي جُ ورَ ـرُ جْ مَ )، وَ رَ مَ ةَ عُ لِيفَ و الْخَ رِ مْ ة عَ ونَ بِقيَادَ لِمُ سْ مُ لَ الْ خَ لَـة (فَدَ مْ ةً فِي جُ ورَ ـرُ جْ مَ )، وَ رَ مَ ةَ عُ لِيفَ و الْخَ رِ مْ عَ

ا). مـْرً ـائِـدَ عَ قَ ـونَ الْ يُّ رِ صْ بَّ الْمِ دْ أَحَ قَ لَـةِ (وَ مْ ـةً في جُ وبَ نْصُ مَ وَ

اوُ في  ـوَ ا الْ هَ قْ لْحَ مْ تَ لَ ، وَ ـرِّ الْجَ فْـعِ وَ تَـيِ الرَّ الَ اوٌ فِي حَ ا وَ تْـهَ قَ و) لَحِ رٍ مْ ـةَ (عَ لِمَ وأُالحظُ أَنَّ كَ

. بِ صْ ـةِ النـَّ الَ حَ

اوَ ؟ وَ هِ الْ ـذِ قُ هَ نْطـِ لْ نَ ـ هَ

يَ  ة؛ فَهِ اءَ ـرَ قِ ا فِي الْ ـهَ نْطِقُ ـرِّ ال نَ الْجَ فْـعِ وَ و) فِي الرَّ رٍ مْ ةَ (عَ لِمَ قُ كَ لْحَ تِي تَ اوَ الَّ وَ هِ الْ ذِ إنَّ هَ

هُ ؟ نـْ ةُ مِ ائِـدَ فَ ـا الْ . وأتساءلُ : مَ نْطَـقُ الَ يُ تَبُ وَ كْ ائِـدٌ يُ ف زَ ـرْ حَ

اصِ  عَ و بْنُ الْ رُ ـمْ نَ عَ تَأذَ لَـةَ ( اِسْ مْ ، وأَجدُ فِيهِ جُ ـةِ ابِقَ ـةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ لِ مِ طْرِ األَوَّ ـ أَنْظُـرُ إلَى السَّ

بْطَ  الضَّ استبعدتُ  ا  إذَ  ( رَ  مَ عُ  ) ة  لمَ كَ وَ  ( و  رٍ مْ عَ  ) ة  لِمَ كَ يْنَ  بَ قُ  ـرْ فَ الْ ا  فَمَ  ( رَ  مَ عُ ةَ  لِيفَ الْخَ

٣٧



اوَ ؟ وَ يْـسَ الْ ـَ اتِ ؟ أَل كَ ـرَ بِالْحَ

.( رَ مَ ة (عُ لمَ و) وكَ رٍ مْ ةِ (عَ لمَ يْنَ كَ يقُ بَ رِ يَ التَّـفْ اوِ هِ وَ نَ الْ ةَ مِ ـائِدَ فَ حُ أَنَّ الْ تَّضَ نْ يَ إذَ

وا،  تَحُ فَ وا،  مُ تَحَ اقْ لُوا،  غَّ (تَوَ  : رِ  مَ األَحْ نِ  بِاللَّوْ تِبَتْ  كُ تي  الَّ ات  لِمَ كَ الْ إلَى  نتقلُ  أَ ـ 

ي  ذِ فَ الَّ رْ دَ الْحَ دِّ لُ هل أستطيع أن أُحَ اءَ وا). وأَتسَ دُ سِ فْ مْ يُ وا، لَ ظْلِمُ مْ يَ لُوا، لَ مَ تَكْ اسْ

ي  أْتـِ ةَ ال تَ ائِـدَ هِ األَلِفَ الزَّ ذِ حظُ أَنَّ هَ . ولَكِنْ أالَ اتِ ؟ إنَّـهُ األَلِفُ لِمَ كَ ه الْ ذِ يدَ في هَ زِ

. ـةِ اعَ مَ اوُ الْجَ ا وَ اوُ ؟ إنَّـهَ هِ الـوَ ـذِ ى هَ مَّ ا تُسَ ـاذَ اوٍ ، مَ دَ وَ إالَّ بَعْ

يَتْ أَلِفَ  مِّ سُ ، وَ ـةِ اعَ مَ اوِ الْجَ يَ أَلِفُ وَ نْطَقُ هِ تَبُ وال تُ تِي تُكْ ةُ الَّ ائِـدَ نْ فَاألَلِفُ الزَّ إذَ

ا. هَ دَ ي إالَّ بَعْ أْتـِ ا ال تَ هَ ـَّ ؛ ألَن ـةِ اعَ مَ اوِ الْجَ وَ

وا،  ظْلِمُ مْ يَ لُوا، لَ مَ تَكْ وا، اسْ تَحُ وا، فَ مُ تَحَ لُوا، اقْ غَّ ات (تَوَ لِمَ كَ  إلَى الْ رَ ةً أُخْ ـرَّ ودُ مَ ـ أَعُ

وفٌ ؟ ـرُ ـالٌ أَمْ حُ اءٌ أَمْ أَفْعَ مَ ، أَهيَ أَسْ ـاتِ لِمَ كَ هِ الْ ذِ عَ هَ دُ نَوْ ـدِّ وا) وأُحَ ـدُ سِ فْ مْ يُ لَ

. ـةٌ عَ ارِ ضَ مُ يَةٌ وَ اضِ الٌ مَ ا أَفْعَ هَ ـَّ ـد أَن كَّ ؤَ مُ نَ الْ مِ

ـرِ ؟ الِ األَمْ ةُ فِي أَفْـعَ ائِـدَ ا الزَّ هَ فُ أَلـِ ـة وَ اعَ مَ اوُ الْجَ ي وَ أْتـِ لْ تَ ـ فَهَ

.( ـوا اللَّـهَ ـقُ ثْـلَ : (اتَّ ، مِ ـمْ نَعَ

................................................. ـطِ : ـطَ طَ ـق ـقَ َ قـُّ قـُّ ـُّالنـُّالن ـانَ ـانَ انَ ـك ـكَ َ كا مكا م كَا مَ كا مكَ كَ ا مها مهَ هُـهُـ ُـبُـب ُـُـ ُـبُـبُـبُـُـ ُـبُـُـ ُـتُـ ـ ُـْ ـ ـتُـْ ُـتُـتْ ـ ُـتُـْ ـك ـكْ ْ َوأَوأَ ، ـرَ َْ ـ ـرَْ رْ ـخ ـخْ ْ أُ ةٍَـةٍَـةٍ َـلَـل لثلثِ ثمثمْ آتـي بأَ

. ـالِ ي األَفْـعَ ي إالَّ فـِ أْتـِ ـةِ الَ تَ ـاعَ مَ اوِ الْجَ فَ وَ بَـقَ أَنَّ أَلـِ ا سَ مَّ تَـبَـيَّنُ مِ يَ
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. رُ فِي النُّطْـقِ ةٌ ال تَظْهَ ائدَ اوٌ زَ ـرِّ وَ الْجَ فْعِ وَ تَي الـرَّ الَ و) فِي حَ رٍ مْ ـةَ (عَ لِمَ قُ كَ لْحَ ١ ـ تَ

. ـنْطَــقُ ةٌ ال تُ ائِـدَ فٌ زَ ـةِ أَلـِ اعَ مَ اوِ الْجَ دَ وَ ـتَبُ بَعْ ٢ ـ تُكْ

ع،  ارِ ضَ الْمُ ي، وَ اضِ مَ ا الثَّالثَـة : الْ هَ اعِ وَ ـْ ـالَ بِأَن عَ ـقُ إالَّ األَفـْ لْحَ ـةِ ال تَ اعَ مَ اوُ الْجَ ٣ ـ وَ

. ـرِ األَمْ وَ

ÔZ�M��√
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ةِ : اعَ مَ اوِ الْجَ دَ وَ تْ فِيها األَلِف بَعْ يدَ ة زِ لِمَ لَّ كَ نْهُ كُ جُ مِ رِ تَخْ يثَ التَّالِي، ثُمَّ أَسْ دِ أَقرأُ الْحَ

إِنْ  نَّا، وَ سَ نَ النَّاسُ أَحْ سَ ولُونَ : إِنْ أَحْ ، تَـقُ ـةً ـعَ ونُوا إِمَّ ولُ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  : «ال تَكُ سُ ـالَ رَ قَ

وا  إِنْ أَساؤُ ـنُوا، وَ سِ أَنْ تُحْ ـنَ النَّاسُ  سَ إِنْ أَحْ  ، مْ كُ سَ نْـفُ أَ وا  طِّـنـُ لَكِنْ وَ ـنَا، وَ وا ظَلَمْ ظَلَمُ

وا»(١). فَـالَ تَظْلِمُ

دُ  ، ثُـمَّ أُحـدِّ اتِ التَّـالـيَـةِ عبَارَ ـرَ في الْ مَ مِ عُ و من اسْ رٍ مْ مَ عَ ي اسْ اعِ تِمَ لِ اسْ الَ نْ خِ أُميِّـزُ مِ

اوُ : هِ الـوَ ـتـِ ـايَ ادُ فِي نِهَ ـزَ ي تُ مَ الذِ االسْ

يـبيَـا. يطَالـيَّ فِي لـِ ـارَ اإلِ مَ تِعْ وا االسْ مُ اوَ ـذينَ قَ ينَ الَّ دِ اهِ جَ مُ تارُ منَ الْ خْ مُ رُ الْ مَ ١ ـ عُ

. ـهِ يبَويْ بُ بِسِ لَقَّ مُ ثْمانَ الْ و بْنُ عُ رُ مْ بِيَّة عَ رَ عَ ة الْ دِ اللُّغَ اعِ وَ ينَ فِي قَ فِ لِّ ؤَ مُ ائِـلِ الْ نْ أَوَ ٢ ـ مِ

. ـظُ ـاحِ ـرٍ الْجَ و بْنُ بَحْ ـرُ مْ يَّـة عَ ـبَّـاسِ عَ ـةِ الْ لَ وْ ـاءِ فِي الدَّ بَ ـتَّـابِ األُدَ كُ نَ الْ ٣ ـ مِ

. ينَ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ سَ الْخُ امِ يزِ خَ زِ عَ بْدِ الْ رُ بْنُ عَ مَ دُّ عُ عَ ٤ ـ يُ

(١) رواه الرتمذي يف جامعه ، جـ٤ ، ص : ٣٦٤.

( ـيٌّ هِ فَ لُ (شَ يبُ األَوَّ رِ التَّـدْ

( يٌّ اعِ تِمَ ي (اسْ يبُ الثَّانـِ رِ التَّـدْ
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لُ أَنْ  ضَّ فَ هُ يُ ـَّ ن لَمْ أَ ، واعْ ـهُ اءَ لَ عَ ك الدُّ تـْرُ الَ تَ هُ وَ رْ زُ ، وَ نْهُ ألْ عَ ، فَاسْ ضَ رِ دْ مَ ا قَ نَ ارُ ي، جَ ا أَخِ يَ
.(٥)« اءَ اللَّـهُ ورٌ إنْ شَ ، طَهُ ـاءِ : «الَ بَـأْسَ عَ ا الدُّ ذَ ـهُ بِهَ يض لَ رِ مَ ائِـرُ الْ وَ زَ عُ دْ يَ

. عِ مْ ـة الْجَ يغَ ـرِ إلَى صِ مَ نِ األَحْ ـتِبَ بِاللَّـوْ ـا كُ يـلِ مَ ـوِ ـدَ تَحْ ابِقـَةِ بَـعْ ة السَّ ـبَـارَ عِ ـةَ الْ أُعـيـدُ كِـتَـابَ

(١) حديث رشيف، رواه مسلم، رياض الصاحلني، ص : ١٨٣.
(٢) النجش : اخلداع يف البيع باملزايدة يف الثمن بغري قصد الرشاء.

(٣) التدابر : املعاداة والتباغض.
(٤) حديث رشيف، رواه مسلم، بلوغ املرام من أدلة األحكام ص : ٣٠٤.

(٥) رواه البخاري، رياض الصاحلني، ص : ٣٨٢.

ابُّـوا...»(١). تَّى تَـحَ نُوا حَ مِ الَ تُـؤْ نُوا، وَ مِ تَّى تُـؤْ ةَ حَ لُوا الْجنـَّ خُ ١ ـ «الَ تَـدْ

م  كُ ضُ ـبعْ بَعْ الَ يَ وا(٣)، وَ ابَـرُ الَ تَـدَ وا، وَ ضُ ـبَاغَ الَ تَ ـوا(٢)، وَ شُ نـَاجَ الَ تَ وا، وَ دُ اسَ ٢ـ  «الَ تَحَ

ـوانًا...»(٤). بَـادَ اللّـه - إخْ ـونُـوا - عِ كُ ، وَ ـيْـعِ بَعْضٍ لَى بَ عَ

( يٌّ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (إمالءٌ سَ رِ التَّـدْ

( يٌّ لـِ عُ (فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ التَّـدْ

٤١



مُ : ـلْـزَ ا يَ ـيِّـرُ مَ أُغَ ) وَ سٍ دِ نـْ هَ ـةِ (مُ لِمَ عِ كَ مْ دَ جَ ةَ التَّالِيَـةَ ، ثُمَّ أَكتُـبُها بَعْ بَارَ عِ أَقرأُ الْ

بَ  رَّ تَدَ وَ نَا،  بِالدِ فِي  نيَّـةِ  هْ مِ الْ دِ  اهِ عَ مَ الْ فِي  سَ  رَ دَ ي  ذِ الَّ اتِ  ـيَّارَ السَّ سُ  نْدِ هَ مُ ي  بَـنـِ جَ أَعْ

الدِهِ. ةِ بـِ ضَ ي نَهْ كَ فـِ ـارَ شَ يًا، وَ الـِ يـبًـا عَ رِ تَـدْ

( يٌّ لـِ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّـدْ

طـرِ األَوَّلِ : ـثَـالِ السَّ لَى مِ اتِ عَ اغَ ـرَ فَ أَمألُ الْ

بُــونَ ـذِ كْ يَ
فُــونَ ـرِ يُسْ

لُــونَ ـاسَ تَكَ يَ
ونَ ـدُ ـاسَ تَحَ يَ
ونَ ـرُ ـاجَ تَشَ يَ

الَ ................................

الَ ................................

الَ ................................

الَ ................................

الَ ................................

ـتُـبُــوا كْ ـمْ يَ لَ ـتُـبُــوا الَ تَـكْ ـتُـبُـونَ ـكْ يَ
ـمْ ............................... لَ
ـمْ ............................... لَ
ـمْ ............................... لَ
ـمْ ............................... لَ
ـمْ ............................... لَ

( يٌّ لـِ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ التَّـدْ
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( يٌّ لـِ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ التَّـدْ

بَـةِ : ـنَاسِ مُ اتِ الْ لِمَ كَ اتِ بِالْ اغَ ـرَ فَ ُ الْ ـألَ ـةَ التَّالِيَـةَ ، ثُـمَّ أَمْ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

»` pà` n°S nQ ró ne oº r°SpG

رِ  مْ ةُ عَ سَ رَ دْ ا : مَ ذَ كَ ا هَ هَ مَ ةً اسْ رَّ تَبْتُ مَ ، كَ ائِيَّـةُ تِدَ اصِ االبْ عَ و بْنِ الْ رِ مْ ةُ عَ سَ رَ دْ تِي مَ سَ رَ دْ مُ مَ اِسْ

؟!  تِكَ سَ رَ دْ ـةَ .............  مَ فُ كِتَابَ رِ يْفَ ال تَعْ طَأ . كَ ا خَ ذَ ي : هَ مِّ الَ لِيَ ابْنُ عَ قَ . فَ اصِ عَ ابْن الْ

يْئًا! هُ شَ نـْ فْ عَ ـرِ لَمْ أَعْ اصِ ؟ فَ عَ نْ .............  بْن الْ فُ عَ رِ ا تَعْ اذَ ـا : مَ يً دِّ تَحَ ي مُ َنـِ أَل ثُمَّ سَ

مِ .............   الَ ةَ كَ حَّ تُ صِ كْ رَ أَدْ تِي، فَ سَ رَ دْ ـةِ مَ حَ وْ امَ لَ تُ أَمَ فْ قَ ي وَ مِ التَّالـِ يَوْ بَاحِ الْ في صَ وَ

فِي  ةِ  كِتَابَ الْ فِي  اوٌ  يْـهِ وَ لَ ادُ عَ ـزَ تُ مَ .............   اِسْ الَ : إنَّ  قَ ي  لِّمِ عَ مُ أَلْتُ  ا سَ مَ عنْدَ ي، وَ مِّ عَ

٤٣
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ى  ا قَضَ مْ : إذَ هُ الَ لَ ، وقَ رَ مَ عُ ا وَ دً عْ سَ ا وَ رً مْ هُ : عَ نَاءَ عَ أَبْ مَ ، فَجَ لِـهِ نُـوِّ أَجَ و بِدُ رٍ مْ ُو عَ سَّ أَب أَحَ

اءُ  نـَ ـْ لَ األَب مَ اتَ حَ ا مَ لَمَّ فِينًا. فَ ا دَ نْزً ونَ فِيهِ كَ دُ مْ تَجِ إِنَّكُ ، فَ لَ قْ ا الْحَ ذَ وا هَ رُ فِ اتِي، فَاحْ فَ هُ بِوَ اللَّ

الَ  قَ ، فَ مْ ُوهُ أَب بِهِ  مْ  هُ دَ عَ ا وَ مَّ يْئًا مِ وا شَ دُ مْ يَجِ لَ مْ  كِنَّهُ ، لَ لِ قْ ضَ الْحَ وا أَرْ ـرُ فَ حَ ، وَ وسَ ؤُ الفُ

وا  عُ رَ زَ ، وَ لَى ذَلكَ وهُ عَ قُ افَ وَ ا. فَ نَاهَ رْ فَ تِي حَ ضَ الَّ عَ األَرْ رَ و أَنْ نَـزْ جُ ـهِ : أَرْ يْ وَ و ألَخَ ـرٌ مْ عَ

نْزَ  كَ وا أَنَّ الْ لِمُ عَ ا، فَ ثِيرً االً كَ وا مَ بِحُ رَ ، وَ لَّـةَ غَ ةُ الْ وَ ادِ بَاعَ اإلخْ صَ مِ الْحَ سِ وْ في مَ . وَ ضَ األَرْ

.(٢) يدُ فِ مُ ائِمُ الْ لُ الدَّ مَ عَ وَ الْ مْ هُ مْ أَبُوهُ هُ هُ لَ كَ رَ ي تَ ذِ الَّ

(١) حيدد املعلم واملعلمة بعض عالمات الرتقيم، فيسمياهنا للتالميذ وللتلميذات بأسامئها عند اإلمالء، وتتم املحاسبة عليها.
(٢) أتعلم اإلمالء، جـ٣ ، ص : ٨٦ (بترصف).

(١)( يٌّ ئـِ الَ ـنُ (إِمْ يبُ الثَّامِ رِ التَّـدْ

الَ : إنَّ  قَ ، فَ اصِ عَ نْ .............  بْنِ الْ ـتُـهُ عَ ألْ . ثُمَّ سَ ظُ لْفَ هيَ ال تُ ، وَ رِّ الْجَ فْعِ وَ َيْ الرَّ ت الَ حَ

ـهِ  يْ دَ لَى يَ تَمَّ عَ ، وَ امِ ـتُوحِ الشَّ كَ في فُ تَـرَ ، اشْ اعٌ جَ ائِـدٌ شُ قَ ، وَ لِيلٌ ابِيٌّ جَ حَ .............  صَ

ةَ ٣٤ هـ. نـَ هُ - سَ نـْ يَ اللَّـهُ عَ ضِ فِّـيَ - رَ ، تُـوُ رَ صْ تْحُ مِ فَ

٤٤
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 ، قِ نْدَ ـبُورَ الْخَ وا عُ لُ اوَ حَ مْ وَ ابُـهُ ـزَ أَحْ ـةَ وَ كَّ ـو مَ كُ رِ شْ عَ مُ مَّ ابِ تَجَ ـزَ ةِ األَحْ وَ ـزْ ي غَ فـِ

نْ  الَ : مَ قَ ، فَ دٍّ بْدِ وُ و بْنُ عَ ـرُ مْ هُ عَ مُ سٌ اسْ مْ فَـارِ هُ نـْ زَ مِ بَـرَ ، وَ مْ هِ انـِ سَ هُ بَعْضُ فُـرْ مَ تَحَ اقْ فَ

 ، مِ ـالَ اهُ إلَى اإلسْ عَ دَ هُ ـ وَ نـْ يَ اللَّـهُ عَ ضِ ي طَالِبٍ ـ رَ أَبـِ لِـيُّ بْنُ  ـيْـهِ عَ جَ إلَ رَ زُ ؟ فَخَ ـبَارِ يُ

لِـيُّ :  ه عَ الَ لَ قَ ـتُـلَـكَ ! فَ بُّ أَنْ أَقْ ا أُحِ هِ مَ اللَّ و : وَ ـرٌ مْ الَ عَ قَ . فَ الِ زَ ـاهُ إلَى النـِّ عَ ى، فَدَ ـأَبـَ فَ

نَان  تَـبَـكَ االثْ لِـيٍّ فَاشْ لَى عَ ـبَـلَ عَ أَقْ و، وَ رٌ مْ تَـاظَ عَ اغْ ـتُـلَكَ ! فَ ـبُّ أَنْ أَقْ اللَّـهِ أُحِ كِنِّي وَ لَ

مـُوا(١). ـزَ انْهَ هُ وَ عَ انَ مَ نْ كَ ـرَّ مَ فَ ا وَ رً مْ لِـيٌّ عَ ـتَـلَ عَ ثُمَّ قَ

(١) السرية النبوية البن هشام ، ص : ١٧٦.

( يٌّ ئـِ الَ ـعُ (إِمْ يبُ التَّـاسِ رِ التَّـدْ

٤٥
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انِ  ذَ ـرَ هَ كَّ ». فَ ـدٍ يْ ـةَ بْنِ زَ ةِ «أُسامَ سَ رَ دْ نِ طالبانِ فِي مَ مَ حْ بْدُ الرَّ ه عَ مِّ ابْنُ عَ بْدُ اإلِلَـهِ وَ عَ

في  ا  اهَ مَ مِّ يُصَ أَنْ  وَ رةِ،  جَ الشَّ بُوعِ  بأُسْ يَـةِ  عِ للتَّوْ ةٍ  رَ بنَشْ ا  مَ هُ ءَ الَ مَ زُ ـئَا  اجِ فَ يُ أَنْ  انِ  يقَ دِ الصَّ

هُ  نْدَ عِ نِ فَ مَ حْ بْدُ الرَّ ا عَ ، أَمَّ ازِ هَ لِكَ الْجِ ـةَ بذَ يدُ الطِّـبَاعَ بْدَ اإلِلَـهِ الَ يُجِ لِكَ  عَ ـةَ بذَ يدُ الطِّـبَاعَ بْدَ اإلِلَـهِ الَ يُجِ لِكَ  عَ ذَ لَكِنَّ ، وَ وبِ اسُ الْحَ

لَّى  تَوَ يَ ، وَ اتِ وعَ ضُ وْ عِ الْمَ مْ بْدُ اإلِلَـهِ  بِجَ ومَ عَ قُ لَى أَنْ يَ ا عَ ـقَ ـفَ اتَّ . فَ هِ لَ بـِ مَ يدُ الْعَ وبٌ يُجِ اسُ حَ

ا ذَ هَ ، وَ يَّـةٌ رآنـِ ، وَآياتٌ قُ يَّـةٌ رآنـِ هِ آياتٌ قُ ذِ هَ ؛ فَ ـةً عَ وَّ نـَ اتٍ مُ وعَ ضُ وْ بْدُ اإلِلَـهِ مَ عَ عَ مَ ا. فَجَ تَهَ نِ طِبَاعَ مَ حْ بْدُ الرَّ هِ عَ ذِ هَ ؛ فَ ـةً عَ وَّ نـَ اتٍ مُ وعَ ضُ وْ بْدُ اإلِلَـهِ مَ عَ عَ مَ ا. فَجَ تَهَ نِ طِبَاعَ مَ حْ بْدُ الرَّ هِ عَ ذِ هَ

. اتِ ومَ سُ ا بِالـرُّ هَ ـنـَ يَّ زَ نِ وَ مَ حْ بْدُ الرَّ ا عَ هَ بَعَ . ثُمَّ طَ ـيٌّ لْمِ الٌ عِ قَ لِكَ مَ ذَ ، وَ يفٌ رِ يثٌ شَ دِ حَ

W?LK ÓJ? Ú�« Ós? � · Ôd? Ú�Ó_« i? ÚF Ó� Ô· Úc? Ó� ∫ Ôf? �U ]�?�«  Ô” Ú— ]b?�«
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ا  ذَ كَ الَ : هَ قَ ، وَ هِ بَ بـِ جِ أُعْ ، فَ لِّمِ عَ لَى الْمُ ا عَ مَ لَهُ مَ ا عَ ضَ رَ ةِ عَ رَ جَ بُوعِ الشَّ امِ أُسْ ـَّ لِ أَي فِي أَوَّ ا وَ ذَ كَ الَ : هَ قَ ، وَ هِ بَ بـِ جِ أُعْ ، فَ لِّمِ عَ لَى الْمُ ا عَ مَ لَهُ مَ ا عَ ضَ رَ ةِ عَ رَ جَ بُوعِ الشَّ امِ أُسْ ـَّ لِ أَي فِي أَوَّ ا وَ ذَ كَ هَ

. بُ ء الطُّـالَّ الَ ؤُ ا هَ نْهَ يدَ مِ تَفِ ا ليَسْ وهَ رُ . انْشُ نِ اوُ ةُ التَّعَ ـرَ ونُ ثَمَ تَكُ

∫ ÔW? ÓA? Ó�U?M ÔL? Ú�«

ي : الِ التَّالـِ ـؤَ نِ السُّ ةَ ، ثُـمَّ أُجيبُ عَ ابِقَ ةَ السَّ طْعَ قِ ـ أقرأُ الْ

ا ؟ مَ تَـهُ ـرَ ا فِكْ ـذَ فِّ نـَ نِ أَنْ يُ مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ـهِ وَ لَ بْدُ اإلِ تَطَاعَ عَ يْفَ اسْ كَ

. فماذا أَجدُ ؟ رِ مَ نَـةَ بِاللَّونِ األَحْ لَوَّ مُ اتِ الْ لِمَ كَ أُالحـظُ الْ ـةِ وَ طْعَ قِ ـ أُعيدُ النَّظَـرَ إلَى الْ

فَـتْ في الْكتَـابَـة. ـذِ دْ حُ ها قَ كِـنـَّ ، ولَ ـنْطَـقُ فَ مدٍّ تُ ا أَلـِ ـلٍّ منْهَ إنَّ في كُ

اتِ ؟ لِمَ كَ لُ تِلْكَ الْ ا أَصْ ـ فـمَ

ونَ  دُ (إِله)  ةُ  لمَ كَ ثْـلُها  مِ وَ هِ)  الَ (اإلِ ا  ذَ كَ هَ ـتَبَ  تُكْ أَنْ   ( ـهِِ لَ ـهِِاإلِ لَ ِاإلِ ) ـة  لِمَ كَ في  لَ  األَصْ إنَّ 

ـةِ  لِمَ لَ فِي كَ األَصْ )، وَ انِ مَ حْ ا (الرَّ ذَ كَ ـتَبَ هَ ) أَنْ تُكْ نِ مَ حْ ـةِ (الرَّ لِمَ لَ في كَ األَصْ ، وَ يـفٍ رِ عْ تَ

 . فَتْ ذِ دْ حُ ا قَ نْهَ ـلٍّ مِ طِ كُ سَ ي فِي وَ تـِ فَ الَّ يْرَ أَنَّ األَلـِ )، غَ ا (الكِـنَّ ذَ كَ ـتَبَ هَ ) أَنْ تُكْ (لَكِنَّ

ها ؟ فـِ ذْ بَبُ حَ ا سَ فَمَ

ا. يـفً فِ اتُـها تَخْ فَـتْ أَلفَ ذِ ا حُ ذَ هَ لـِ ؛ وَ ـةِ كِتابَ ا فِي الْ ثِيرً رُ كَ ـرَّ تَكَ اتِ تَ لِمَ كَ هِ الْ ـذِ إنَّ هَ

ا  لَ فِيهَ ) فَإنَّ األَصْ لِكَ ءِ ، ذَ الَ ؤُ ـنِ ، هَ يْ ـذَ انِ ، أَوْ هَ ذَ هِ ، هَ ـذِ ا ، هَ ـذَ ةِ (هَ ـارَ اءُ اإلِشَ مَ ا أَسْ أَمَّ

ا  الِهَ مَ تعْ ةِ اسْ ثْرَ لَكِنْ لِكَ ) وَ الِكَ ءِ ، ذَ الَ اؤُ يْنِ - هَ اذَ انِ - أَوْ هَ اذَ اذِهِ ، هَ ا ، هَ اذَ ا : (هَ ذَ كَ تَبَ هَ أَنْ تُكْ

٤٧



ا). ذَ اكَ ا (هَ تِهَ لُ كِتَابَ تِي أَصْ ا) الَّ ذَ كَ ةُ (هَ لِمَ ا كَ ثْلُهَ مِ ا. وَ يفً فِ ا تَخْ هَ اتُ فَتْ أَلفَ ذِ ا حُ أَيْضً

. هِ طـِ سَ نْ وَ فُ مِ فُ األَلـِ ذَ ) فَال تُحْ اتَينِ اتَانِ - هَ نَّثِ (هَ ؤَ مُ ثَنَّى الْ ةِ للمُ ارَ مُ اإلشَ ا اسْ أَمَّ

 ،« ـهِ مِّ ابْـنُ عَ تَـيْ : «وَ بَارَ قِ فِي عِ رَ نِ األَزْ ـتَـيْـنِ بِاللَّـوْ نَ لَوَّ مُ تَـيْـنِ الْ لِمَ كَ أَنتـقلُ إلَى الْ

تِبَتْ  كُ األُولَى   ( (ابْنِ ةُ  لِمَ كَ تْ  أَلـيْسَ ؟  حظُ  أالَ فماذا  ا.  مَ يْنَهُ بَ أُقارنُ  وَ  ،« دٍ يْ زَ بْنِ  ةَ  امَ «أُسَ

تُـها ؟  ـزَ مْ فَـتْ هَ ذِ ا حُ اذَ لِمَ ةُ ؟ فَ ـزَ مْ هَ ا الْ نْهَ فَـتْ مِ ذِ يَـةُ حُ ) الثَّانـِ ـةُ (ابْـنٍ لمَ كَ ا، وَ هَ تـِ ـزَ مْ بِهَ

 . مْ ) ولم تكن أول السطر ؟ نَعَ ـدٍ يْ ) وَ (زَ ـةَ يْنِ (أُسامَ لَمَ يْنِ عَ مَ يْنَ اسْ تْ بَ قَعَ ا وَ هَ ـَّ بَبُ أَن لِ السَّ هَ

طْر  ل السَّ لَمٌ أو وقعت بين علمين ولكن كتبت أَوَّ ها عَ بِقْ سْ مْ يَ لَ ، وَ لَمٌ ا عَ هَ ـدَ اءَ بَعْ ا جَ ا إذَ أَمَّ

.« رَ مَ بَّاسٍ ، وابْـنُ عُ كَ : «ابْـنُ عَ لـِ وْ قَ ا، كَ هَ تـِ زَ مْ فِ هَ ذْ لِ دُونَ حَ لَى األَصْ ى عَ بْقَ فإنَّها تَ

؟ نينيْنِ يميمَ ململَ لعلعَ نينيْنَ يبيبَ ةِ ـزَ َْ ـ ـزَْ زْ ـم ـمْ ْ مهمهَ هالهالْ ـةَـةَ ةَ َـوفَـوف ذُ ذحذحْ حمحمَ  ( ْابْنابنابْنٍ ـةِ ( ـةَ ةَ ـم ـمَ َ ململِ لكلكَ َكَ ِعندي لِكعندي لكعندي ل منْ ٍبـاراتٍبـاراتٍ بـاراتفي عبـاراتفي ع ِفي عِ َأمثلَأمثلَ َأَأَنْ ُستطيعُستطيعُ َأَأَ

ـطِ : ...................................................................................... قَ ـانَ النـُّ كَ ا مَ تُـبُـهَ أَكْ وَ

 ، لِكَ ن ، لَكِنَّ ، ذَ مَ حْ ـهِ ، الرَّ لَ يَـة : (اإلِ ات التَّالـِ لِمَ كَ طِ الْ سَ نْ وَ فُ مِ فُ األَلـِ ذَ ١ - تُحْ

ذا). كَ ءِ ، هَ الَ ـؤُ انِ ، هَ ـذَ هِ ، هَ ـذِ ا ، هَ ذَ هَ

. طْرِ لَ السَّ نْ أَوَّ مْ تَكُ يْنِ ولَ لَمَ يْنَ عَ تْ بَ قَعَ ا وَ ) إذَ ةُ (ابْنٍ ـزَ مْ فُ هَ ذَ ٢ - تُحْ

ÔZ�M��√
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ا : لِـيـهَ تِي تَ نِ األَسئِلَـةِ الَّ ، ثُمَّ أُجيـبُ عَ يَـةَ ـةَ التَّالـِ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

?É` næ s̀«` nM tÖ pMoCG G nPÉ` nª` pd

صُ  رِ نُ نَحْ نَحْ ، فَ ـةٌ ـيَ نَظِيفَ مْ هِ يْها كَ ، انْظُرْ إلَ هُ عُ وارِ هِ  شَ ـذِ هَ ، وَ يـهِ يشُ فـِ ي أَعِ ذِ يُّنـَا الَّ ا حَ ذَ هَ

أَوْ  ـوِ  حْ لَى مَ نَّا عَ ـاوَ عَ تَ فِيها  تِبَ  إنْ كُ يْئًا، وَ فِيها شَ تُبُ  نَكْ رانُ الَ  دُ الْجُ تَّى  تِها، حَ نَظافَ لَى  عَ

 ، فٍ وْ نِ بْنِ عَ مَ حْ بْدِ الرَّ ـةِ : عَ سَ رَ دْ تِنا مَ سَ رَ دْ بْنَى مَ وَ مَ يلُ هُ مِ بِنَاءُ الْجَ لكَ الْ ذَ . وَ تِبَ ا كُ سِ مَ طَمْ

ونَ  اعُ ـرَ مْ يُ كِنَّهُ لَ ، وَ مٍ وْ لَّ يَ ينَ كُ ـرِ بَكِّ ا مُ يْهَ ونَ إلَ هُ تَّجِ مْ يَ اهُ ئِـي، تَـرَ الَ مَ ها زُ يذُ مْ تَالمِ ءِ هُ الَ ـؤُ هَ وَ

. ـبُورِ عُ اكِـنِ الْ ـنْ أَمَ عَ إالَّ مِ وارِ وا الشَّ بُـرُ عْ ، وأالَّ يَ ةِ فَ صِ لَى األَرْ وا إالَّ عَ يــرُ أَالَّ يَسِ

ـةً ؟ ا نَظيفَ نَ يـاءَ ـلُ أَحْ عَ يْفَ نَجْ ١ ـ كَ

ي : ـأْتـِ ا يَ ـةِ مَ قَ ابـِ ـةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ جُ مِ ـرِ تَخْ ٢ ـ أَسْ

ا. هَ طـِ سَ نْ وَ فَـتِ األَلـفُ مِ ذِ ـةٍ حُ لِمَ لَّ كَ أ   ـ كُ

ا. هَ لـِ نْ أَوَّ ةُ مِ ـزَ مْ هَ فَـت الْ ذِ ـةً حُ لِمَ ب ـ كَ

. فٌ ا أَلـِ تْ فِيهَ يـدَ ـةً زِ لِمَ ج ـ كَ

Ô U??�?� — Úb? ]�?�«

( ـيٌّ هِ فَ لُ (شَ يبُ األَوَّ رِ التَّـدْ
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ا : لِهَ نْ أَوَّ ةُ مِ زَ مْ هَ ا أَوِ الْ هَ طـِ سَ نْ وَ فَتِ األَلِفُ مِ ذِ تي حُ اتِ الَّ لمَ كَ اللِ استماعي الْ نْ خِ دُ مِ أُحدِّ

سورة البقرة اآلية ١٦٣. الَى : ﴿                                                                          ﴾ عَ هُ تَ الَ اللَّ ١ ـ قَ

سورة البقرة اآلية ٢. هُ :  ﴿                                           ﴾ انَ بْحَ الَ سُ ٢ ـ وقَ

سورة الرحمن اآلية ٤٣. هُ : ﴿                                                    ﴾ بْحانَ الَ سُ ٣ ـ وقَ

ـهٍ  جْ ءِ بِوَ الَ ؤُ أْتـي هَ ي يَ ، الــذِ هيْنِ ا الوجْ ـرَّ النَّاسِ ذَ ونَ شَ دُ ـولُ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : «تَجِ سُ ـالَ رَ ٤ـ  قَ

.(١)« ـهٍ جْ ءِ بِوَ الَ ـؤُ هَ وَ

ـامٍ  ـةُ أيَّ ثَ لَيَّ ثَالَ ضي عَ بًا تـَمْ هَ ا ذَ ذَ دٍ هَ ثْلَ أُحُ ي مِ نْدِ نِي أَنَّ عِ رُّ ولُ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : «ما يَسُ سُ الَ رَ ٥ـ  قَ

ا،  ذَ كَ بَاد اللَّه هَ هِ فِي عِ ـنٍ - إالَّ أَنْ أقُولَ بـِ يْ هُ لِدَ دُ صُ ءٌ أرْ ـيْ ـهُ دِينَارٌ - إالَّ شَ نـْ ي مِ دِ نـْ عِ وَ

.(٢) ـهِ لْفِ نْ خَ هِ ومِ الـِ مَ نْ شِ عَ هِ وَ يـنـِ مِ نْ يَ ا» عَ ذَ كَ هَ ا، وَ ذَ كَ هَ وَ

نَّ  يمَ قِ ـولُ اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يُ سُ ما - قالَ : قالَ رَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ رَ - رَ مَ بْـدِ اللـهِ بْـن عُ ـنْ عَ ٦ـ  عَ

رَ  مَ انَ ابْنُ عُ كَ حوا»، وَ سَّ وا وتَفَ عُ لِسُ فِيـه، ولَكِنْ تَوسَّ لِسهِ ثُمَّ يَجْ جْ الً منْ مَ جُ مْ رَ كُ دُ أَحَ

.(٣) لِسْ فِيـهِ مْ يَجْ ـهِ لَ لِسِ جْ نْ مَ لٌ مِ جُ ـهُ رَ امَ لَ ا قَ إذَ

(١) رياض الصاحلني ، ص : (٥٨٦).
(٢) املرجع السابق ، ص : (٢٢٥).

(٣) متفق عليه، رياض الصاحلني، ص : (٣٥٩).

( يٌّ اعِ تِمَ ي (اسْ يبُ الثَّانـِ رِ التَّـدْ

٥٠



ا. نـَ كِنـَّ ي  -  لَ كِنـِّ كَ  -  لَ كِنـَّ ا  -  لَ مَ هُ كِنـَّ مْ  -  لَ هُ كِنـَّ هُ  -  لَ كِنـَّ ١ ـ لَكِنَّ  -  لَ

. كَ لـِ كَ  -  بِذَ لـِ ذَ كَ  -  كَ لـِ كَ  -  لذَ لـِ ٢ ـ ذَ

. مْ كُ ـهُ ـي  -  إلَ هِ ا  -  إلَ ـنـَ هُ ـهِ  -  إلَ بْدُ اإللَ ـهُ  -  عَ ـهٌ  -  اإللَ ٣ ـ إلَ

ءِ؟ الَ ـؤُ ءِ  -  أَهَ الَ ـؤُ ٤ ـ هَ

ا. ـذَ كَ ا  -  أَهَ ـذَ كَ ٥ ـ هَ

. ـاتَيـنِ ـاتَـانِ  -  هَ ـنِ  -  هَ يْ ـذَ انِ  -  هَ ـذَ هِ  -  هَ ـذِ ا  -  هَ ـذَ ٦ ـ هَ

. ونِ لْـدُ ـنِ بْنُ خَ مَ حْ بْدُ الرَّ ـدٍ  -  عَ اجِ ٧ ـ اِبْـنُ مَ

لِ : طْـرِ األَوَّ ثَـالِ السَّ لَى مِ يَـةِ عَ ـلِ التَّالـِ مَ اغَ فِي الْجُ ـرَ فَ ـلُ الْ مِ أُكْ

. اءَ كَ الثَّـنـَ لـِ ـقَّ ذَ تَحَ اسْ ، وَ ا التِّلْميـذُ ـذَ ـحَ هَ ١ ـ نَجَ

. لِكَ الثَّـنَاءَ ، وَ .................  ذَ ةُ يذَ تْ .................  التِّـلْمِ حَ ٢ ـ نَجَ

. كَ الثَّـنَاءَ لـِ ا ذَ قَّ تَحَ اسْ ، وَ انِ يذَ حَ .................  التِّـلْمِ ٣ ـ نَجَ

. كَ الثَّـنَاءَ لـِ ، وَ .................  ذَ تَانِ يذَ تْ .................  التِّـلْمِ حَ ٤ ـ نَجَ

. كَ الثَّـنَاءَ لـِ ، وَ .................  ذَ يـذُ مِ حَ .................  التَّـالَ ٥ ـ نَجَ

( يٌّ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (إمالءٌ سَ رِ التَّـدْ

( يٌّ لـِ عُ (فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ التَّـدْ

٥١



لِ : طْـرِ األَوَّ ثَـالِ السَّ لَى مِ ) عَ ـةِ (ابْنٍ لِمَ يَـةَ بِكَ ـاتِ التَّالـِ اغَ ـرَ فَ أَمألُ الْ

انَ وَ رْ لك ................  مَ مَ بْدُ الْ عَ
عٍ افـِ ..........................  نَ بَـةُ قْ عُ
يَّانَ رُ ........................  حَ ابـِ جَ

ناس بَّـاسُ .....................  فِرْ عَ

ــادٍ يَ ابْـنُ زِ ــادٍ يَ قُ بْـنُ زِ طَــارِ

انَ وَ رْ ...................  مَ

افِعٍ ...................  نَ

يَّانَ ..................  حَ

ناس ..................  فِرْ
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ـبِ : ـنَاسِ مُ ا الْ هَ ـانـِ كَ ي فـي مَ أتـِ ا يَ مَّ ـةٍ مِ لِمَ ـلَّ كَ أَضعُ كُ

ـهَ كَ - إلَ لـِ ءِ - ذَ الَ ـؤُ انِ - هَ ـذَ لَكِـنَّ - هَ

ـولُ اللَّـه. سُ ـدٌ رَ مَّ حَ هُ مُ ةُ : الَ ................. إالَّ اللَّ ـادَ هَ نَا شَ ـتـِ ايَ ١ ـ فِي رَ

ي. انـِ وَ ٢ ـ ................. إخْ

. ودٌ عِـي نُـقُ نْ مَ مْ يَكُ ، و ................. لَ ـوقِ بْتُ إلَى ................. السُّ هَ ٣ ـ ذَ

( يٌّ لـِ امسُ (فَصْ يبُ الْخَ رِ التَّـدْ

( يٌّ لـِ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ التَّـدْ

٥٢



. انِ يـدَ ـدِ ٤ ـ ................. كِـتَـابَـانِ جَ
© » ®

فُ  فُ األَلـِ ذَ تِي تُحْ اتِ الَّ لمَ كَ نَ الْ ناسبَـةٍ مِ ـةٍ مُ لِمَ لِ التَّاليَـةِ بِكَ مَ ي الْجُ راغاتِ فـِ فَ أَمألُ الْ

ا : هَ طـِ سَ نْ وَ مِ

. تُـكَ ، و ................... أُخْ ـوكَ ا أَخُ ذَ ١ ـ  هَ

. رْ تَأخَّ ـكَ وَ ................... الَ تَ مِّ ةِ عَ ـارَ يَ بْ إلَى زِ هَ ٢ ـ  اِذْ

. ـيْـنِ ، وَ ................... الكِتَابَ ـتَـيْنِ لَّ جَ مَ يْنِ الْ اتَ أْتُ هَ ـرَ ٣ ـ  قَ

ونَ  ـوزُ فُ لـِ ................يَ ا؛ وَ نْهَ ونَ مِ يرُ تَعِ سْ يَ تَـبَـةَ وَ كْ مَ ادُونَ الْ تَ ـرْ يذُ يَ مِ ٤ـ   ................... التَّـالَ

. يَّـةِ افـِ اتِ الثَّـقَ قَ ابَ سَ مُ فِي الْ

: ( ـةِ (ابْـنٍ لِمَ يَـةِ بِكَ ـةِ التَّـالـِ طْعَ قِ ـاتِ فِي الْ اغَ ـرَ فَ أَمـألُ الْ

oI nó p°TGsôdG oá na nÓ pî`rdG

ةَ  ثَ ثَالَ يْنِ وَ امَ تُهُ عَ فَ الَ تْ خِ رَّ تَمَ اسْ نْهُ - وَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ يقِ - رَ دِّ رٍ الصِّ ةُ بِأَبِي بَكْ الفَ أَتِ الْخِ بَدَ

رَ  شْ تُهُ عَ فَ الَ كانَتْ خِ نْهُ - وَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّابِ - رَ رُ ............... الْخَ مَ هِ عُ اتـِ فَ دَ وَ هُ بَعْ تَالَ ، وَ رٍ هُ أَشْ

( يٌّ لـِ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ التَّـدْ

٥٣
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ولَ  سُ عَ رَ مِ نْهُ - أنَّـهُ سَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ يِّ - رَ سِ وْ رٍ الدَّ خْ نِ بْنِ صَ مَ حْ بْدِ الرَّ ةَ عَ ـرَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

ا،  مَ داهُ بَ بِابْنِ إحْ هَ ئْبُ فَذَ اءَ الذِّ ما، جَ ناهُ ا ابْ مَ عهُ أتَـانِ مَ ـرَ انَتِ امْ ولُ : «كَ قُ ا،  ـ يَ مَ داهُ بَ بِابْنِ إحْ هَ ئْبُ فَذَ اءَ الذِّ ما، جَ ناهُ ا ابْ مَ عهُ أتَـانِ مَ ـرَ انَتِ امْ ولُ : «كَ قُ ا،  ـ يَ مَ داهُ بَ بِابْنِ إحْ هَ ئْبُ فَذَ اءَ الذِّ ما، جَ ناهُ ا ابْ مَ عهُ أتَـانِ مَ ـرَ انَتِ امْ ولُ : «كَ قُ يَ ـ اللَّه ـ اللَّه ـ ملسو هيلع هللا ىلص

تا إلَى  مَ اكَ تَحَ ، فَ نِكِ بَ بِابْ هَ ا ذَ  : إنَّمَ رَ التِ األُخْ قَ ، وَ كِ نـِ بَ بِابْ ا ذهَ ا : إنَّمَ بَـتِهَ احِ الَتْ لِصَ قَ فَ

يْمانَ بْنِ داودَ ـ عليهما السالم ـ ، لَ تَا على سُ جَ رَ ، فَخَ بْرَ هِ للْكُ ى بـِ ضَ يْمانَ بْنِ داودَ ـ ، فَقَ لَ تَا على سُ جَ رَ ، فَخَ بْرَ هِ للْكُ ى بـِ ضَ ـ ، فَقَ دَ ـ عليه السالم ـ  اوُ دَ ـ دَ اوُ ـ دَ

 ، كَ اللَّهُ مَ حِ ، رَ لْ عَ فْ ر : الَ تَ غْ التِ الصُّ قَ ا، فَ مَ يْنَهُ هُ بَ قُّ كينِ أَشُ تُوني بِالسِّ ، فقالَ : ائْ اهُ فأخبرتَ

.(١)« ـرَ غْ هِ للصُّ ى بـِ ضَ ا. فَقَ نُهَ وَ ابْ هُ

(١) رياض الصاحلني ، ص : ٦٩٢.

( يٌّ ئـِ الَ ـنُ (إِمْ يبُ الثَّامِ رِ التَّـدْ

ثْمانُ  عُ هُ  دَ بَعْ ةِ  لَ وْ الدَّ ورَ  أُمُ لِيَ  وَ  ، طَّابِ الْخَ  ............... فِّيَ  تُوُ ا  مَّ لَ وَ  ، رٍ هُ أَشْ تَّـةَ  سِ وَ اتٍ  نَوَ سَ

ةَ  فَ الَ لَّى الْخِ تَوَ ، وَ نَةً ةَ سَ رَ شَ تَيْ عَ نـَ هِ اثْ تـِ فَ الَ ةُ خِ دَّ كانَتْ مُ نْهُ - وَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ انَ - رَ فَّ ............... عَ

ولِ  سُ مِّ رَ نْهُ - ............... عَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ليُّ ............... أَبِي طَالِبٍ - رَ انَ عَ فَّ دَ ............... عَ عْ بَ

. اتٍ نَوَ سَ سَ مْ ـتُـهُ خَ فَ الَ تْ خِ رَّ تَمَ اسْ ، وَ هُ رُ هْ صِ اللَّه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وَ

٥٤
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ى  فَ تَشْ سْ مُ لِكَ الْ ةً طِبِّـيَّـةً في ذَ ضَ أَيْتُ نَهْ رَ دِي، فَ يَاتِ بِالَ فَ تَشْ سْ دِ مُ ا لِي فِي أَحَ يقً دِ تُ صَ رْ زُ

 ، ـةِ مَ دِّ تَـقَ مُ الْ الطِّـبِّـيَّـةِ  ةِ  زَ هِ األَجْ وَ  ، ينَ ضِ رِّ مَ مُ والْ األَطبَّاءِ  نَ  مِ مُ  لْـزَ يَ ا  مَ يعِ  مِ بِجَ زِ  هَّ جَ مُ الْ

تُ  عِدْ سَ ، وَ دِ اللهِ مْ اءِ بِحَ فَ اثَلُ للشِّ تَمَ أَ يَ ي بَـدَ يقِ دِ ي أَنَّ صَ نـِ رَّ سَ ى. وَ ضِ رْ مَ ـةِ الْ احَ ائِلِ رَ سَ وَ وَ

انِ  ضَ رِّ مَ مُ انِ  ذَ هَ وَ  ، يْـهِ لَ عَ فُ  رِ يُشْ تَصٌّ  خْ مُ بِيبٌ  طَ ا  ذَ فَهَ  ، الطِّـبِّـيَّـةِ ـةِ  ايَ نـَ عِ الْ نَ  مِ اهُ  قَ لْ يَ ا  بِمَ

ـتَه. قَ وِ أَرْ ى وَ فَ تَشْ سْ مُ فَ الْ ـرَ ونَ غُ نَظِّـفُ الٌ يُ مَّ ءِ عُ الَ ؤُ هَ ، وَ هِ تَنِيَانِ بـِ عْ يَ

دِي. رِ بِالَ تَطَـوُّ ي وَ يقِ دِ ةِ صَ المَ ؛ لِسَ رِ دْ حَ الصَّ رِ نْشَ ى مُ فَ تَشْ سْ مُ لكَ الْ نْ ذَ تُ مِ جْ رَ ا خَ ذَ هكَ دِي.وَ رِ بِالَ تَطَـوُّ ي وَ يقِ دِ ةِ صَ المَ ؛ لِسَ رِ دْ حَ الصَّ رِ نْشَ ى مُ فَ تَشْ سْ مُ لكَ الْ نْ ذَ تُ مِ جْ رَ ا خَ ذَ هكَ دِي.وَ بِالَ

( يٌّ ئـِ الَ ـعُ (إِمْ يبُ التَّـاسِ رِ التَّـدْ

٥٥
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ا  ذَ هَ لَ  الَ ات خِ والتلميذَ يذُ  مِ التَّـالَ ا  فِيهَ طِئُ  يُخْ ـدْ  قَ تِي  الَّ ئِـيَّـةِ  الَ اإلِمْ طَاءِ  األَخْ بَعْضُ 

.(٢) لِ صْ فَ الْ

(١) يضع المعلم والمعلمة في هذا الدرس خطة مناسبة لمستو التالميذ والتلميذات وطبيعة أخطائهم الشائعة، مستعينان 
بالجدولين (أ) و(ب). انظر كتاب المعلم  لمزيد من التفصيل والتوضيح.

(٢) أستفيد في هذا الموضوع من دراستي : (األخطاء الشائعة في الهجاء واإلمالء بين تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية 
بمنطقة الرياض التعليمية) و(التخلف اإلمالئي).

Ô… Ó—U?? ÓN? ÓL? Ú�«Q?? ÓD? Ó�? Ú�« ÔŸ Úu?? Ó�

فِ ـرْ ـةُ الْحَ كِتَابَ

. كِ ـرِّ تَحَ مُ الْ

ودُ ـدُ ـمُ الْ

بُـوطَـةُ رْ مَ الـتَّـاءُ الْ

ةِ ـادَ يَ ـةِ بِزِ كَ رَ بَـاعُ الْحَ إِشْ

ـا. هَ نْسِ ـنْ جِ فٍ مِ ـرْ حَ

. ـدِّ مَ فِ الْ ـرْ فُ حَ ـذْ حَ

بُـوطَـةِ تَـاءً رْ مَ ـةُ التـاء الْ كتَابَ

ـةً ـتُـوحَ ـفْ مَ

. تُهـا هــاءً أو كتـابَ

©±® ÔW? ÓFzU ]A�« ÔW? ]Oz Óö? Ú�ù« Ô¡U?D Ú�_« ∫ Ô” œU ]�?�«  Ô” Ú— ]b?�«

Q? ÓD Ó�Ú�« Ô‰U Ó� �Ôt?? Ô�« Óu? Ó�

ـو ـهُ لَ

ـو ـولُ ـقُ يَ

ـي يْهِ إلَ

ـرَ ـفَ سَ

ـةٌ شَ فَـرَ

ـيَـاتٌ حَ

ــهٌ سَ رَ ــدْ مَ

ـــهُ لَ

ـولُ ـقُ يَ
ـيْـهِ إِلَ

ـرَ ـافَ سَ

ـةٌ فَـراشَ

ـيَـاةٌ حَ

ـةٌ سَ رَ ـدْ مَ

٥٦



ي ـاءِ فـِ هَ ـةُ الْ تَـابَ كَ

. ـةِ لِمَ كَ ـرِ الْ آخِ

يـنُ وِ التَّنـْ

يَّةِ سِ مْ (ال) الشَّ

فِ ـرْ ـمُ الْحَ سْ رَ
ةٍ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ بِصُ

عِ ضْ وَ بوطَـةً بـِ رْ ـاءً مَ تُها تَ كِتابَ

قَـها. ـطِ فَـوْ قَ النـُّ

ين نـونًا. وِ ـةُ التَّـنـْ كِتَـابَ

. تْحِ فَ يـنِ الْ نْوِ فِ تَ كُ أَلـِ تَـرْ

عِها. ضِ وْ يْرِ مَ ينِ فِي غَ ةُ أَلِفِ التَّنْوِ يادَ زِ

. يَّةِ سِ مْ فُ (ال) الشَّ ذْ حَ

اد. ادِ أوِ الضَّ اطُ سنِّ الصَّ قَ إِسْ

. ـةِ لِمَ كَ ـنٍّ فِي الْ ةُ سِ ـادَ يَ زِ

ينِ ـنَ السِّ نٍّ مِ ـاطُ سِ قَ إِسْ

. ـينِ أَو الشِّ

يْتَـةُ بَ

ن بيـرُ كَ

دً ـدَ عَ

ا مـاءً سَ

ـاءُ مَ اسَّ

يْتَـهُ بَ

بيـرٌ كَ

ا دً ـدَ عَ

مـاءً سَ

ـاء مَ السَّ

ةُ ـالَ الصَّ

يرُ مِ الضَّ

لِـم سْ مُ

ءٌ ـيْ شَ

بٌ طَالـِ

فٌ ظَــرْ

يـدٌ عِ سَ

شـريـفٌ
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وفِ ـرُ ولُ حُ دُخُ

رِّ طْفِ أَوِ الْجَ عَ الْ

يَّـةِ  سِ مْ )الشَّ لَى (اَلْ عَ

. ـةِ يَّ رِ مَ قَ أَوِ الْ
يَاءِ يْنَ الْ ييزُ بَ التَّمْ

فِ األَلـِ تَطَرفَة وَ مُ الْ

. يَاءِ ة الْ ورَ لَى صُ التي عَ
ادِ يْنَ الضَّ يِيـزُ بَ التَّمْ

. الظَّـاءِ وَ

ـلِ صْ وَ ةُ الْ ـزَ مْ هَ

طْـعِ قَ ةُ الْ ـزَ مْ هَ

و) رٍ مْ اوُ (عَ وَ

. ـةِ يَّ رِ مَ قَ ) الْ اطُ أَلِفِ (اَلْ قَ إسْ

ا. لِّهَ سيَّة كُ مْ ) الشَّ اطُ (اَلْ قَ إسْ
فِ رْ الْحَ ) وَ يْنَ (اَلْ ةُ أَلِفٍ بَ ادَ يَ زِ

بْلَها. ي قَ ذِ الَّ

. فةِ تَطَـرِّ مُ ياءِ الْ يطِ الْ نْقِ كُ تَ تَـرْ

تِي فِ الَّ يـطُ األَلـِ نْقِ تَ

. ـيَـاءِ ةِ الْ ـورَ لَى صُ عَ

. ادِ ظَـاءً ـةُ الضَّ كتَابَ

. ـلِ صْ وَ ةِ الْ ـزَ مْ ـاطُ هَ قَ إسْ

. ةَ قَطْـعٍ ـزَ مْ ـا هَ ـتُهَ كِتَـابَ

. الً صْ طْعِ وَ قَ ةِ الْ ـزَ مْ ـةُ هَ كِتَابَ
اوِ ـوَ و) دُونَ الْ ـرٍ مْ ـةُ (عَ كتَابَ

ةِ. ائِـدَ الـزَّ

لْـمُ لْعِ فَ

ـرُ جَ فَشَّ

لْـمُ -  عِ ـاالْ فَ

ـرِ جَ االشَّ بـِ

ى ـاضِ قَ الْ

ـتَي إلَي - فَ

ةُ ورَ الظَّـرُ

ظُ ـرِ ـعْ يَ

ـادَ تَفَ سْ وَ

أْ ــرَ إقْ

ـدُ مَ اَحْ

ـرٌ ـمْ عَ

لْمُ عِ ـالْ فَ

رُ جَ فَـالشَّ

لْمُ -  عِ ـالْ فَ

رِ جَ بِالشَّ

ي ـاضِ قَ الْ

ـتَى إلَى - فَ

ةُ ورَ رُ الضَّ

ضُ ـرِ ـعْ يَ

ـادَ تَفَ اسْ وَ

أْ ــرَ اِقْ

دُ مَ أَحْ

و ـرٌ مْ عَ

. ةَ قَطْـعٍ ـزَ مْ ـا هَ ـتُهَ كِتَـابَ
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ـةِ اعَ مَ اوِ الْجَ أَلِفُ وَ

ة (ابْن). لِمَ ـةُ كَ كِتَابَ

اتِ لِمَ كَ ـةُ الْ كتَابَ

كَ - لـِ (لَكِـنَّ - ذَ

.( ءِ الَ ـؤُ ا - هَ ـذَ هَ

طَـةُ سِّ تَوَ مُ ةُ الْ زَ مْ هَ الْ

ـةُ فَ تَطَـرِّ مُ ةُ الْ ـزَ مْ هَ الْ

. ةِ اعَ مَ اوِ الْجَ دَ وَ ة األَلِفِ بَعْ ادَ يَ كُ زِ تَرْ

ـةِ فِي اعَ مَ اوِ الْجَ فِ وَ ةُ أَلـِ ـادَ يَ زِ

عِهـا. ضِ وْ يْـرِ مَ غَ

. يْنِ لَمَ يْنَ عَ ) بَ ةِ (ابْنِ زَ مْ بَاتُ هَ إثْ

( ةِ (ابْـنٍ ـزَ مْ فُ هَ ـذْ حَ

ـا. فِهَ ذْ ـع حَ يْـرِ موضِ فِي غَ

ـطِ سَ فِ فِي وَ بَـاتُ األَلـِ إثْ

. ـاتِ لِمَ كَ تلْكَ الْ

تِهـا ورَ يْـرِ صُ ـا فِي غَ تُهَ كِتَابَ

. حيحــةِ الـصَّ

تِهـا ورَ يْـرِ صُ تُهـا في غَ كِتابَ

. حيحـةِ الـصَّ

ـتَـبُــو كَ
ةِ سَ رَ دْ مَ وا الْ لِّمُ عَ مُ

هُ بَّ دُ رَ مَ وا أَحْ عُ دْ يَ
هِ اللِّ بْدِ دُ ابْنُ عَ مَّ حَ مُ

بْدِ اللَّهِ اءَ بْنُ عَ جَ

كِــنَّ الَ

كَ الـِ ذَ

ا ــاذَ هَ
ءِ الَ ـاؤُ هَ

اأَلَ - فَ أَدِّي - تَ يُ

ئَلَـةٌ سْ مَ

ـيْ شَ

ىءٌ ـاطـِ شَ

ـتَـبُــوا كَ
ةِ سَ رَ دْ مَ و الْ لِّمُ عَ مُ

هُ بَّ دُ رَ مَ و أَحْ عُ دْ يَ
هِ اللَّ بْدِ دُ بْنُ عَ مَّ حَ مُ

بْدِ اللَّهِ اءَ ابْنُ عَ جَ

لَكِـنَّ

كَ لـِ ذَ

ا ــذَ هَ
ءِ الَ ـؤُ هَ

لَ  اءَ فَ دِّي - تَ ؤَ يُ

ـةٌ ـأَلَ سْ - مَ

ــيءٌ شَ

ئٌ ـاطـِ شَ
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ي : لِ التَالـِ وَ ـدْ ئـيَّـةَ فِي الْجَ ـالَ طَـاءَ اإلمْ أُسجـلُ األَخْ

(١) يسجل التلميذ والتلميذة أخطاءمها اإلمالئية التي يقعان فيها يف كراستهام من أول الفصل الدرايس.
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ــةِ (١) دِيَّ ـرْ ـطَـاءِ الفَ جدول تصويب األَخْ
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ـلِـيها : ي تَ ـتـِ ئِـلَـةِ الَّ ـنِ األَسْ ، ثُـمَّ أُجيبُ عَ ـةَ التَّاليَـةَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

pÜÉ` nà pµrdG p¢V pô` r©` ne »` pa

 ، كِتابِ الْ ضِ  رِ عْ لِمَ ةٍ  هِ فِي زيارَ بَـتـِ صاحَ نِ لِمُ مَ حْ بْدَ الرَّ عَ ا وَ رً مْ نَيْه عَ ابْ و  رٍ مْ أَبـُو عَ ا  عَ دَ

ةً  شَ هْ وا دَ دادُ ازْ ، وَ ضَ رِ عْ مَ ذا الْ ونَ هَ مُّ ـؤُ ينَ يَ ذِ ائِـرينَ الَّ ة الزَّ ثْـرَ ئُوا بِكَ لُوا فُوجِ صَ ما وَ عنْدَ وَ

وَ  مْ هُ بَهُ ذَ ا جَ مَ ـثَـرَ  أَكْ لَكِنَّ  ها، وَ عَ وُّ ـنـَ تَ تَها وَ ـرَ فْ وَ ، وَ ةَ وضَ ـرُ عْ مَ الْ تُبَ  كُ الْ وا  دُ اهَ ينَما شَ حِ

. ةُ رَ وَّ صَ الِ الْمُ صُ األَطْفَ قَصَ ، وَ وعِ مُ سْ مَ كِتَابِ الْ ناحُ الْ جَ وبِيَّـة، وَ اسُ جِ الْحَ امِ بَـرَ ةُ الْ نِحَ أَجْ

لُ يــبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ

٦٢

ÌW ]Oz Óö Ú�≈ Ì «—UN Ó� Ús � Ôt Ô� Ó�« Ó— œ ÚX ÓI Ó� Ó� U Ó� vÓK Ó� ÏW ]�U Ó� Ï UIO� ÚD Ó� ∫ Ôl�U ]�?�«  Ô” Ú— ]b?�«



في  . وَ ينَ ورِ رُ سْ وا مَ عُ جَ بُوا فِيهِ رَ غِ ا رَ ا مَ وْ تَـرَ اشْ ، وَ وضاتِ ـرُ عْ مَ يعُ بِالْ مِ تَعَ الْجَ تَمْ ا اسْ مَ دَ بَعْ وَ

. رَ ةً أُخْ ـرَّ ضَ مَ رِ عْ مَ ذا الْ رْ هَ نا نَـزُ عْ ا أَبِي دَ اءً يَ جَ نِ ألَبِيـهِ : رَ مَ حْ بْدُ الرَّ الَ عَ يقِ قَ الطَّرِ

∫ ÔW? ÓA? Ó�U?M ÔLÚ�«

 ؟ ـرَ ةً أُخْ ـرَّ ضِ مَ ـرِ عْ مَ ةَ الْ ـارَ يَ يـهِ زِ نْ أَبـِ نِ مِ مَ حْ بْدُ الرَّ ١ ـ لِمَ طَلَبَ عَ

ـتُـبَ ؟ كُ أُ الْ ـرَ ا نَقْ اذَ ٢ ـ لِمَ

لِـي : ا يَ ـةِ مَ طْعَ قِ جُ منَ الْ ـرِ تَخْ ٣ ـ أَسْ

ا. هَ طـِ سَ نْ وَ فُ مِ فَتِ األَلـِ ذِ اتٍ حُ لِمَ ثَ كَ أ ـ ثَـالَ

. ـةِ ماعَ اوِ الْجَ ـدَ وَ فُ بَعْ ا األَلـِ تْ فِيهَ يدَ اتٍ زِ لِمَ ثَ كَ ب ـ ثَـالَ

. لٍ صْ اتُ وَ زَ مَ اتُها هَ ـزَ مَ اتٍ هَ لِمَ ثَ كَ ج ـ ثَـالَ

. اتُ قَطْـعٍ زَ مَ ا هَ هَ اتُ ـزَ مَ اتٍ هَ لِمَ ثَ كَ د ـ ثَـالَ

. يـنِ عَ التَّـنْوِ فٌ مَ ا أَلـِ ـتْحٍ فِيهَ ينَ فَ وِ نـْ نَـةً تَ وَّ نـَ ـةً مُ لِمَ هـ ـ كَ

. ينِ عَ التَّـنْوِ ما أَلِفٌ مَ دْ فِيهِ مْ تُـزَ تْحٍ لَ ينَ فَ نْوِ ـتَـيْنِ تَ نَ نَوَّ لِمتَـيْـنِ مُ و ـ كَ

. ةٌ اوٌ زائِـدَ ا وَ ـرهَ ـةً فِي آخِ لِمَ ز ـ كَ

. ا البَـاءُ يْهَ لَ لَتْ عَ ـةً تبدأ بـ (ال) دَخَ لِمَ ح ـ كَ

ا  اذَ لِمَ ـةٌ فَ ومَ مُ ضْ ما مَ تَيْهِ طَةُ فِي كِلْ سِّ تَـوَ مُ ةُ الْ زَ مْ هَ ) الْ ونَ مُّ ـؤُ ئُوا - يَ تَـانِ (فُوجِ لِمَ كَ ٤ ـ الْ
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لَـى : ي عَ ـتَـوِ ـنْ إنشائـي تَحْ الً مِ مَ أَكـتبُ جُ

. يْنِ لَمَ يْنَ عَ ) بَ ـةِ (ابْـنٍ لِمَ ١ ـ كَ

. ـرِ كَّ ـذَ مُ ثَـنَّى الْ ةٍ للْمُ م إشـارَ ٢ ـ اسْ

.( ـبَـلَ تَـقْ لَسَ ، اِنْـتَـظَـرَ ، اِسْ نْ (جَ ـرِ مِ ـلِ األَمْ ٣ ـ فِعْ

. كِـتابَـةِ ائِـدٌ فِي الْ فٌ زَ ـرْ ا حَ ـةٍ بِهَ لِمَ ٤ ـ كَ

põj põ n©rdG pó rÑ nY oø rH oô nª oY

 ، يزِ زِ عَ الْ بْد  عَ بْن  رَ  مَ عُ ةِ  لِيفَ الْخَ نِ  مَ زَ فِي  امِ  الشَّ إلَى  رَ  صْ مِ نْ  مِ رأةٌ  اِمْ تِ  اءَ جَ
لَى  عَ أةً  رَ امْ تِ  دَ جَ وَ تْها  لَغَ بَ ا  لَمَّ فَ  . هِ ارِ دَ لَى  عَ ا  لُّوهَ فـَدَ  ، هِ رِ قَصْ نْ  عَ لَتْ  أَ فَسَ
 ، يزِ زِ عَ الْ بْد  عَ بْن  رَ  مَ عُ ةِ  لِيفَ الْخَ نِ  مَ زَ فِي  امِ  الشَّ إلَى  رَ  صْ مِ نْ  مِ رأةٌ  اِمْ تِ  اءَ جَ
لَى  عَ أةً  رَ امْ تِ  دَ جَ وَ تْها  لَغَ بَ ا  لَمَّ فَ  . هِ ارِ دَ لَى  عَ ا  لُّوهَ فـَدَ  ، هِ رِ قَصْ نْ  عَ لَتْ  أَ فَسَ
 ، يزِ زِ عَ الْ بْد  عَ بْن  رَ  مَ عُ ةِ  لِيفَ الْخَ نِ  مَ زَ فِي  امِ  الشَّ إلَى  رَ  صْ مِ نْ  مِ رأةٌ  اِمْ تِ  اءَ جَ

فِي  ا  ارً ـدَ جِ لِحُ  يُصْ الطِّينِ  فِي  اهُ  ـدَ يَ ـالً  جُ رَ وَ  ، ةٍ تِيقَ عَ يَابٍ  ثـِ بـِ عٍ  قَّ ـرَ مُ اطٍ  بِسَ
اطِ  بِسَ لْ ا لَى  عَ ةَ  دَ اعِ قَ لْ ا ةَ  أَ رْ مَ لْ ا نَّ  أَ تْ  لِمَ عَ ا  مَ عنْدَ ةُ  أ رْ مَ لْ ا تِ  شَ هِ دَ وَ  . رِ ا لدَّ ا
فِي  ا  ارً ـدَ جِ لِحُ  يُصْ الطِّينِ  فِي  اهُ  ـدَ يَ ـالً  جُ رَ وَ  ، ةٍ تِيقَ عَ يَابٍ  ثـِ بـِ عٍ  قَّ ـرَ مُ اطٍ  بِسَ
اطِ  بِسَ لْ ا لَى  عَ ةَ  دَ اعِ قَ لْ ا ةَ  أَ رْ مَ لْ ا نَّ  أَ تْ  لِمَ عَ ا  مَ عنْدَ ةُ  أ رْ مَ لْ ا تِ  شَ هِ دَ وَ  . رِ ا لدَّ ا
فِي  ا  ارً ـدَ جِ لِحُ  يُصْ الطِّينِ  فِي  اهُ  ـدَ يَ ـالً  جُ رَ وَ  ، ةٍ تِيقَ عَ يَابٍ  ثـِ بـِ عٍ  قَّ ـرَ مُ اطٍ  بِسَ

ب املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات عىل كتابة عالمات الرتقيم. رِّ دَ (١) يُ

١)( يٌّ ئـِ الَ يبُ الثَّالِثُ (إِمْ رِ التَّـدْ

ـي يبُ الـثَّـانـِ رِ الـتَّـدْ

اوِ ؟ ـوَ لَى الْ يَـةِ عَ ي الثَّانـِ يَـاءِ وفـِ لَى الْ تِبَتْ فِي األُولَى عَ كُ

٦٤



(١) تعلم اإلمالء وتعليمه ، ص : ١٠٥ (بترصف). 
(٢) املفرد العلم، ص : ٢٣٦ (بترصف).

oán∏ p°VÉ nØrdG o¥ nÓ` rNnC’G

اصِ  عَ و بْنِ الْ رِ مْ انَ لعَ وَ ـرْ لك بْنَ مَ مَ بْدَ الْ يَانَ عَ فْ ـةُ بْنُ أَبِي سُ يَ اوِ عَ نينَ مُ مِ ؤْ مُ فَ أَميرُ الْ صَ وَ

كَ  ، وتَرَ ةٍ عَ بَ أَرْ القٍ  بِأَخْ ذَ  أَخَ  ! تَى  فَ الْ ا  ذَ ةَ هَ وءَ ـرُ مُ مَ  ـرَ أَكْ ا  مَ  : الَ  قَ فَ مْ -  نْهُ عَ هُ  اللّ يَ  ضِ - رَ

نِ  سَ بِأَحْ ، وَ ثَ ـدَّ ا حَ يثِ إذَ دِ نِ الْحَ سَ بِأَحْ ، وَ ـيَ قِ ا لَ ـرِ إذَ بِشْ نِ الْ سَ ذَ بِأَحْ ـةً : أَخَ عَ بَ ا أَرْ قً الَ أَخْ

كَ  تَرَ ، وَ لِـهِ قْ ـثِقُ بِعَ نْ الَ يَ ةَ مَ ورَ شُ كَ مَ تَـرَ ، وَ دَ وهِ ا عُ ـورِ إذَ رِ األُمُ أَيْسَ بـِ ، وَ ثَ دِّ ا حُ اعِ إذَ تِمَ االسْ

ـلَّ  مِ كُ الَ نَ الْكَ كَ مِ تَـرَ ، وَ طَـةَ لِئَامِ النَّاسِ الَ خَ كَ مُ تَـرَ ، وَ هُ فِي دِيـنٍ عَ عُ مَ تَمِ نْ الَ يَجْ ةَ مَ الَسَ جَ مُ

.(٢) هُ نـْ رُ مِ تَـذَ عْ ـا يُ مَ

انَ ؟ وَ ـرْ لِـكِ بْنُ مَ مَ بْدُ الْ ا عَ هَ ذَ بـِ تِي أَخَ لَـةُ الَّ اضِ فَ ـةُ الْ عَ بَ قُ األَرْ الَ ـا األَخْ ١ ـ مَ

بَها ؟ نـَّ ي تَجَ تـِ يِّـئَـةُ الَّ ـةُ السَّ عَ بَ قُ األَرْ ـالَ ا األَخْ ٢ ـ مَ

طِ : قَ ـانَ النـُّ كَ تُـبُه مَ أكْ ي، وَ أْتـِ ـا يَ ـةِ مَ ابِقَ ـةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ جُ مِ ـرِ تَخْ ٣ ـ أَسْ

ا : ................................................. . هَ لـِ نْ أَوَّ ةُ مِ زَ مْ هَ فَـتِ الْ ذِ ـةً حُ لِمَ  أ  ـ كَ

عُ ابـِ يبُ الـرَّ رِ الـتَّـدْ

بَت حَّ رَ ةَ  فَاطِمَ لَكِنَّ  وَ يَّـبَتْها،  هَ تَ وَ ا  نْهَ مِ تْ  تَاعَ رْ ا وَ  ، لِكِ مَ لْ ا بْدِ  عَ بِنْتُ  ةُ  فَاطِمَ يَ  هِ
 ، الطَّـيَّانِ ا  ذَ هَ نْ  مِ ينَ  تَّرِ تَسَ تَ أَالَ   : ةُ  ائِـرَ الزَّ الَتِ  قَ ثُمَّ  ا.  يْهَ إلَ َّتْ  أَن اطْمَ تَّى  حَ ا،  تْهَ آنَسَ وَ ا  بِهَ  
بَت حَّ رَ ةَ  فَاطِمَ لَكِنَّ  وَ يَّـبَتْها،  هَ تَ وَ ا  نْهَ مِ تْ  تَاعَ رْ ا وَ  ، لِكِ مَ لْ ا بْدِ  عَ بِنْتُ  ةُ  فَاطِمَ يَ  هِ
 ، الطَّـيَّانِ ا  ذَ هَ نْ  مِ ينَ  تَّرِ تَسَ تَ أَالَ   : ةُ  ائِـرَ الزَّ الَتِ  قَ ثُمَّ  ا.  يْهَ إلَ َّتْ  أَن اطْمَ تَّى  حَ ا،  تْهَ آنَسَ وَ ا  بِهَ  
بَت حَّ رَ ةَ  فَاطِمَ لَكِنَّ  وَ يَّـبَتْها،  هَ تَ وَ ا  نْهَ مِ تْ  تَاعَ رْ ا وَ  ، لِكِ مَ لْ ا بْدِ  عَ بِنْتُ  ةُ  فَاطِمَ يَ  هِ

.(١) نِينَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ وَ أَمِ ا الطَّـيَّانُ هُ ذَ الَتْ : هَ قَ ، وَ ةُ تْ فَاطِمَ مَ تَسَ ابْ فَ
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ا : ........................................... . هَ طـِ سَ نْ وَ فُ مِ فَـتِ األَلـِ ذِ ـةً حُ لِمَ ب ـ كَ

ا : .................................................. . هَ ـرِ اوُ فِي آخِ ـوَ تِ الْ يـدَ ـةً زِ لِمَ ج ـ كَ

يَـاءِ : ...................................... . ةِ الْ ورَ لَى صُ فٍ عَ أَلـِ ـي بـِ نْتَـهِ ـةً تَ لِمَ  د ـ كَ

ةٍ) ؟ وءَ ـرُ ـةِ (مُ لِمَ ي كَ طْـرِ فـِ لَى السَّ ةُ عَ ـزَ مْ هَ بَتِ الْ تـِ ا كُ ـاذَ ٤ ـ لِمَ

ما  ـلٍّ منْهُ دَ كُ ـرَ فْ ـتُبُ مُ نِينَ - لِئَام) ، ثُمَّ أَكْ مِ ؤْ مُ تَـي (الْ لِمَ ي كَ عِ فـِ مْ عَ الْجَ ٥ ـ أُبيِّـنُ نَـوْ

طِ : ................................   ،   ................................ . قَ ـانَ النـُّ كَ مَ

طِ : قَ انَ النـُّ كَ ـتُـبُها مَ ، وأَكْ اتُ قَطْـعٍ ـزَ مَ ـا هَ هَ اتُ ـزَ مَ اءٍ هَ مَ ـةَ أَسْ سَ مْ ـةِ خَ طْعَ قِ ـنَ الْ ٦ـ أَستخـرجُ مِ

.................        .................      .................       .................       .................

لِ : طْـرِ األَوَّ ثَـالِ السَّ لَى مِ ي عَ لِ التَّالـِ وَ ـدْ اتِ فِي الْجَ اغَ ـرَ فَ أَمألُ الْ

Ó√ Ób??? Ó�
أَ ــــرَ قَ
َ ـــألَ مَ
ـأَ أَنْـشَ
أَ ـتَـدَ اِبْ

«Ë Ôƒ Ób?? Ó�ÚX??? Óz b? Ô�

ـامـسُ يـبُ الْخَ رِ الـتَّـدْ
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∫ ÔW? ÓF�U? ÓI Ó� ÔLÚ�« Ô U? ÓLK ÓJÚ�«
قـيَّـةُ : ـاتُ األُفـُ لمَ أ - الْكَ

م). اؤُ دُّ (تَشَ ان).  ٤ - ضِ ذَ نَّثُ (هَ ـؤَ ١ - مُ

ثَـنَّى. ولٍ للمُ صُ وْ مُ مَ ٧ - اسْ

. رٍ ـذْ ة عُ لمَ عُ كَ مْ ٨ - جَ

. ٩ - مـادةٌ قاتلَـةٌ

نَّثُ (أخ). ؤَ ).    ١٢ - مُ دُّ (فارغٍ ١١ - ضِ

دٍ). رْ .      ١٤ - ضدُّ (بَ رٍّ فُ جَ ـرْ ١٣ - حَ

. رٍّ فِ جَ رْ بُوق بحَ سْ مَ مِ الْ ابُ االسْ رَ ١٥ - إعْ

. لِ مَ يْنَ الْجُ عُ بَ ١٧ - عالمةٌ تُوضَ

. اضٍ رٍ ومَ ارعٍ وأمْ مُ إلَى مضَ سِ نْقَ ١٨ - يَ

∫ ÔW? ]�œu? ÔL ÓFÚ�« Ô U? ÓLK ÓJÚ�« ≠ »
بَعُ  وحِ وتُطْ ضُ وُ يَّزُ بالْ تَمَ طِّ يَ نَ الْخَ عٌ مِ .       ٣ - نَوْ يرُ غِ لُ الصَّ .       ٢ - النَّمْ عِ مْ ارةٍ للْجَ مُ إشَ ١ - اسْ

. عِ مْ ولٍ للْجَ صُ وْ مٌ مَ ».       ٦ - اسْ منُونَ ؤْ مُ ازَ الْ نُون) في «فَ مِ ؤْ مُ ةِ (الْ لِمَ ابُ كَ رَ .      ٥ - إعْ تُبُ كُ به الْ

.( رٍ (أُسَ دُ  رَ فْ مُ  -  ١٢         . ةِ لِمَ كَ الْ رِ  آخِ فِي  ةِ  زَ مْ هَ الْ مُ  اسْ  -  ١٠        . الِديْنِ وَ الْ أَحدُ   -  ٨

.( ظُمَ نَى (عَ عْ .         ١٦ - بِمَ مِ الَ عَ ر في الْ لُ نَهَ ي فِيهِ أَطْوَ رِ بِي يَجْ رَ لَدٌ عَ ١٥ - بَ

٣ ٢ ١
٦ ٥ ٤

١٠ ٩
١٢

١٦ ١٥
١٧

١٨

٧
٨

١٣
١٤

١١

ـادِسُ يـبُ السَّ رِ الـتَّـدْ
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 : الَ ـقَ ا، فَ مً وْ يِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  يَ لْفَ النَّبـِ ـنْتُ خَ ـالَ : كُ ا - قَ مَ نْهُ ـيَ اللَّـهُ عَ ضِ بَّاسٍ - رَ ـنِ ابْـنِ عَ عَ

أَلْتَ  ا سَ ، إذَ كَ اهَ هُ تُجَ دْ هَ تَجِ ظِ اللَّ فَ ، احْ ظْكَ فَ هَ يَحْ ظِ اللَّ فَ اتٍ : احْ لِمَ كَ كَ لِّمُ ، إِنِّـي أُعَ المُ ا غُ «يَ

وكَ  عُ نْفَ لَى أَنْ يَ تْ عَ عَ تَمَ وْ اجْ ـةَ لَ لَمْ أَنَّ األُمَّ اعْ ، وَ تَعِـنْ بِاللَّـهِ نْتَ فَاسْ تَعَ ا اسْ إذَ ، وَ ألِ اللَّهَ فَاسْ

مْ  ءٍ لَ يْ وكَ بِشَ رُّ لَى أَنْ يَضُ وا عَ عُ تَمَ إنِ اجْ ، وَ هُ لَكَ تَـبَهُ اللَّ دْ كَ ءٍ قَ يْ وكَ إالَّ بِشَ عُ نْفَ مْ يَ ءٍ لَ يْ بِشَ

.(١)« ـفُ حُ تِ الصُّ فَّ جَ مُ وَ تِ األَقْـالَ فِعَ ، رُ يْكَ لَ هُ عَ تَـبَهُ اللَّ دْ كَ ءٍ قَ يْ وكَ إال بِشَ رُّ يَضُ

(١) رواه الرتمذي، انظر الوايف يف رشح األربعني النووية ص : ١٢١.

( يٌّ ئـِ الَ عُ (إِمْ ابـِ يبُ السَّ رِ التَّـدْ
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ـنُ يبُ الـثَّـامِ رِ الـتَّـدْ

n¿h oQÉ` s̀«`s£dG

ونَها فِي  ودُ قُ يَ تِي  الَّ اتُ  هِ الطَّائِرَ ذِ هَ ، وَ يٍّ ازِ لْفَ تـِ جٍ  نَامَ رْ بَ ينَ فِي  أَ الطَّـيَّارِ رْ ي مَ بَنـِ جَ أَعْ

يْفَ  كَ  : ي  دِ والـِ أَلْتُ  فَسَ ونَها،  تَدُ رْ يَ ي  تـِ الَّ ـةُ  يَّ رِ كَ سْ عَ الْ ـةُ  بِسَ األَلْ هِ  ـذِ هَ وَ  ، اءِ مَ السَّ اءِ  وَ أَجْ

ئِـكَ فِي  الَ مَ ثْلَ زُ مِ ثْلَكَ وَ يذَ مِ مِ انُوا تَـالَ ينَ كَ ءِ الطَّـيَّارِ الَ ؤُ ي : إنَّ هَ الَ أَبـِ قَ ا ؟ فَ بِحُ طَـيَّارً أُصْ

يذَ  مِ انُوا تَالَ م كَ كِنَّهُ لَ دِنَا، وَ انِ فِي بِالَ لِّـيَّات الطَّـيَـرَ سِ ثُمَّ فِي كُ ارِ ـدَ مَ وا فِي الْ سُ رَ ، دَ كَ فِّ صَ

كَ إنْ  وسِ رُ دَ فِي دُ تَهِ نْبَغِي أَنْ تَجْ لكَ يَ لِذَ ؛ وَ مْ نِهِ طَ بِّينَ لِوَ حِ ، مُ مْ ينِهِ ينَ لِدِ لِصِ خْ ، مُ ينَ دِ تَهِ جْ مُ

. ءِ الَ ـؤُ ثْلَ هَ ا مِ بِحَ طَـيَّـارً دْتَ أَنْ تُصْ أَرَ

ا ؟ بِحَ طَـيَّارً كِنُ أَنْ تُصْ مْ يْفَ يُ ١ ـ كَ

طِ : قَ انَ النـُّ كَ تُـبُـهُ مَ لِـي ، وأَكْ ـةِ ما يَ ابِقَ ـةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ جُ مِ ـرِ تَخْ ٢ـ أَسْ

٦٩



يَـاءِ : ................................................... . لِ الْ كْ لَى شَ فٍ عَ ـةً بِأَلـِ تُومَ خْ ةً مَ لِمَ  أ  ـ كَ

ا : ............................................................................... . مً الـِ ـرٍ سَ كَّ ذَ عَ مُ مْ ب ـ جَ

ا : ............................................................................... . مً الـِ نَّثٍ سَ ـؤَ عَ مُ مْ ج ـ جَ

ـةِ : .................  ،  ................. . اعَ مَ اوِ الْجَ دَ وَ فٌ بَعْ ا أَلـِ مَ تْ فِيهِ يدَ تَـيْنِ زِ لِمَ  د ـ كَ

ةُ قَطْعٍ : ....................................................................... . مـْزَ ـهُ هَ تُ زَ مْ ا هَ مً هـ ـ اِسْ

لٍ : ....................................................................... . صْ ةُ وَ ـزَ مْ ـهُ هَ تُ زَ مْ ا هَ مً و ـ اِسْ

طْـرِ : ..................................... . لَى السَّ ةُ عَ فَ تَطَـرِّ ةُ المُ ـزَ مْ هَ ا الْ تِبَتْ فِيهَ ةً كُ لِمَ ز ـ كَ

فِ : ..................................... . لَى األَلـِ طَةُ عَ سِّ تَوَ ةُ المُ زَ مْ هَ ا الْ تِبَتْ فِيهَ ةً كُ لِمَ ح ـ كَ

اوِ : ......................................... . وَ لَى الْ طَةُ عَ سِّ تَوَ ةُ المُ زَ مْ هَ ا الْ تِبَتْ فِيهَ ةً كُ لِمَ ط ـ كَ

يَاءِ : .......................................... . لَى الْ طَةُ عَ سِّ تَوَ ةُ المُ زَ مْ هَ ا الْ تِبَتْ فِيهَ ةً كُ لِمَ ي ـ كَ

ا : طِهَ سَ نْ وَ فُ مِ فَتِ األَلـِ ذِ اتٍ حُ لِمَ بَعَ كَ ك ـ أَرْ

 .....................             ....................              ...................              ...................      
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ـعُ يـبُ الـتَّـاسِ رِ الـتَّـدْ

لِ : طْـرِ األَوَّ ـثَـالِ السَّ لَى مِ يَـيْنِ عَ ـيْـنِ التَّـالـِ لَ وَ دْ ـاتِ فِي الْجَ اغَ رَ فَ أَمـألُ الْ

q?? Ú� Óu? Ú�« Ô… Óe?? ÚL? Ó�

ـمـاءٌ أَسْ

اِبْــنٌ

ــالٌ ـعَ أَفْ

ـرَ اِنْـتَصَ

l?? ÚD? ÓI? Ú�« Ô… Óe?? ÚL? Ó�

ـمـاءٌ أَسْ

ـةُ ـامَ أُسَ

ــالٌ ـعَ أَفْ

ـــذَ أَخَ
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١)( يٌّ ئـِ الَ رُ (إِمْ اشِ يبُ العَ رِ التَّدْ

ب املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات عىل كتابة عالمات الرتقيم. (١) يدرِّ
(٢) القراءة واملحفوظات للصف الرابع االبتدائي - الفصل الدرايس الثاين ، ط ١٤٢٢هـ ، ص ٧٢.

oán∏ rësædG ÉnfnCG

 ، بَاكرِ بَاحِ الْ و فِي الصَّ حُ ، أَصْ ائبٍ لٍ دَ مَ يه فِي عَ مي؟ إنِّي أَقْضِ وْ يْفَ أقْضي يَ لَمُ كَ عْ لْ تَ هَ

هُ  عَ يلُ مَ أمِ ، فَ غيرٍ نٍ صَ صْ لَى غُ بِطُ عَ ، وأهْ ولِ قُ الْحُ وجِ وَ رُ مُ يْنَ الْ أَطيرُ بَ ، فَ اطٍ أنْطَلِقُ فِي نَشَ وَ

ا  ابً رَ يقَ شَ حِ ا الرَّ ذَ جُ هَ رِ ، ثُمَّ أُخْ اءُ ا أشَ يقِ مَ حِ تَصُّ منَ الرَّ أمْ ، فَ رِ هْ ، ثُمَّ أَنطَلِقُ إلَى الزَّ الَ يْثُ مَ حَ

اءٌ (٢). شفَ اءٌ وَ ا فيه لِلنَّاسِ غذَ لْوً حُ

٧٢
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٥ - تعلم اإلمالء وتعليمه في اللغة العربية، نايف معروف، دار النفائس، الطبعة األولى ١٤٠٤هـ.

٦ - الجامع، الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي.
٧ - جواهر البخاري وشرح القسطالني، مصطفى محمد عمار، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤٠١هـ.

٨ - حكمة في حياة السلف، روضة حميد كبة، مكتبة دار السالم للنشر والتوزيع، السعودية، الخبر، الطبعة 
األولى ١٤١٤هـ.

٩ - حكم وأقوال ودعوات، محمد بن إبراهيم الطريري، مكتبة الفالح، األحساء، الطبعة األولى ١٤١٨هـ.
١٠ - الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز، عبدالعزيز سيد األهل، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة التاسعة 

١٩٧٥م.
١١ - رياض الصالحين، النووي، تحقيق عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف، دار المأمون للتراث، دمشق- 

بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ.
١٢ - السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق عمر عبدالسالم تدمري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة األولى 

١٤٠٨هـ.
١٣ - صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة الدليل للنشر والتوزيع، 

السعودية، الجبيل، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.
١٤ - عالم الكتب، ترجمة : أحمد شفيق، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة األولى ١٩٩١م.

١٥ - العقد الفريد، ابن عبد ربه، تحقيق أحمد أمين وآخرين، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٣هـ.

٧٣



١٦ - القراءة والمحفوظات للصف الرابع االبتدائي، الفصل الثاني - وزارة المعارف، محمد إسماعيل 
ظافر وآخرون، طبعة ١٤١٨هـ.

١٧ - كتاب اإلمالء للسنة الثانية المتوسطة بالمعاهد العلمية - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
إبراهيم الدوخي وعبدالعزيز الفنتوخ، الطبعة األولى ١٣٩٩هـ.

بيدي،  ١٨ - مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح، زين الدين الزَّ
تحقيق إبراهيم بركة، دار النفائس، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ.

١٩ - المفرد العلم، أحمد الهاشمي، دار الفكر (دون تاريخ).
٢٠ - مـوسوعـة الطبيعـة الميسرة، ترجمـة : أحمد شفيق الخطيب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة األولى، 

١٩٨٥م.
٢١ - المـوسوعـة العلمية الميسرة، ترجمـة، نقوال شاهين وآخرين، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، 

١٩٨٥م.
٢٢ - نـوادر مـن التاريخ، صالـح محمـد الزمـام، الجـريسـي للنشر والتوزيـع، الرياض، الطبعـة الرابعة 

١٤٠٩هـ.
٢٣ - الوافي في شرح األربعين النووية، مصطفى البغا ومحيي الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن، دمشق- 

بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٠هـ.

٧٤
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